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శ్రీ పాపే ప్రముట్రవ, ఆందంఖో జ కలపండికవత్సల 

శ్రీ పంంభ్లవూడి తెమ్ము రాజచౌదరి నుహాభావాయం 

బాదోపహో రః 

లి అ చీమతే నిత్యం నాదా ఛే వైదగ్గ్య్యహేితవే 
గోచహార ఏఓహోయం మాధవేన సమర్చ్యతే 

శ సొ! సం భిదదయ్ మాత్మనుభంగం సంకత్యసాహీ త్యికం 

ఫోం సాత్ స్థల తదుడారమిష్టమధురం సంభా వ్యభా నో త్తరం 

వృర్జాసంగతనూత్తసార మగ జ సొభాగ్యసం భూషితం 

వాదావై భవమపష్టగంధమధునా భాహోవహారాయ చే 

౩ ఆంధద్యభోజొయ లావాయ సాొహనీవల్లభాయళలే 

సాహితీవల్లకా ఓ ఖ్యా వ్యాఖభ్యాలం కృత సత్కృతః 

ో కకధొబద్ధ ధర్మీద్వయ సమన్వితా 

న ర్తనాంగిక దారీణాం కరణానాం వివేచసీ 

౫ ఆఅంగవార వివేకాయ (వక్రమంతీ?వపిియా 

దేశీస్థాన కరీతీనాం భమరీజాం వకాళినీ 

ఓ జనకారంజనే దేశీన్ఫ త్త శోబొవిదాయినీ 

దేకీలాసా్యంగ శోభాధ్యా శరీ తి సమ ట్ట్య్వు లొ 

౫ దే! పద్దతి భావార్డా నభానభ్యగుణో త్తరా 

న శ్రకీబృందరూపాణాం సంభావన సునోహరా 

లా అపిన్వపరదేకీయాన్ నానావిధ కలానిధీన్ 

వృస్తుతస్తుతి వాదాలాన్న మ్యాన్విద్యావతోఒభిలాన్ 

ఖా మానయంతీ వహుజక్షాంసాన్కవీస్కీ రి విధాయినః 
జ లా. అలల 

మహారాజాధిరాజ (శ్రీ గణవత్యువలాలికా 

అది గుండా మాత్యకృతోల్లాసా విదగ్గపురుషాదృళా 

నచేశఃకని పొండిత్యవై దగ్ధా “దై్వతళోలికా 

౧౧ కొయనార్య నుధీనూ క్ల నృత్త రత్నావలీ కతి 

మయో కొండిన్య గోల్రేణ నూధవేన నమర్చ్యతే, 



నిండు పున్నమ రేయి పండు వెన్నెల హాయి 

హవణించు కీర్తివై భవమువా(డు 

బృందార కోద్యాన మందారము లపెన 

విహరించు దాతృత్వ మహిమ వాడు 

సాహితీలాన్యముల్ సొౌహార్ష సస్యముల్ 

పండించు బంగారు గుండె వాండు 

సత్యసౌ౭దర్యంబు నిత్యగాంభీర్యంబు 

చిందించు పలుకు పసందు వాండు 

“ముళ్లపూడి” మహాన్వయాంభోధి పూర్ణ 

చందు;(డాతడు, తిమ్మరాజేందు(డత(డు, 

క్షణమొకండై న(గాని విశాంతి లేని 

“సత్యసాహిత్యనిత్య ని స్తం|ద్రు(డతడు 

ఆయన బుధు లోహో!” యన 

వాాయించెను వ్యాఖ్య “నృ త్తరత్నావళి”కిన్ 

యపి'యే తన కృతు లం 

దీయ మరల ప్రై “సాహితీవల్టభుడై ” 

పొందు పజిచిరి “అభినవానంద భరత" 
దర్శనాచార్యులై న మాధవులు-నే(డు 
“నృత్తరత్నావ€""కి_సరి కొత్త వ్యాఖ్య-- 

వరకవిశ్లాఘ్య-సాహితీవల్లభాఖ్య, 

అపుడా కాకతిచక్రవ ర్తి రి గజ సై న్యాధ్యక్షు(2 కూ ర్చె “జా 
యవ సేనాని” సుపర్వవాణీ యగమందా “నృ త్తరత్నావ?న్*”, 
తపనీయోజ్వల. తారహోరోమిది “ఆంధ శ్రీ" కుదాగఇంబులం 
దప్పరూపమ్మగు వెల్లు చిందు నికముం “దా తందృతారార్క మై” 



_నస్వభాష 

(శ్రీ ముళ్ళపూడి తిమ్మరాజుచౌదరిగారి జస్మదినోత్సవ సమయమున, 
నేను ౮ అనూదితమైన బొచిత్యవిచారచర్చను,. భాచోపాయనముగా సమర్పించు 

నపుడు ఈన్ఫ 'తరత్నావ€ (పళ నీ వచ్చినది. పున క్రి కర్షినది. సాహితీవల్లభ 
wo " ఆంటి ఆలి గే యా 

_గౌరవాభినందనాత్మ కముగా సంకలనము పొందిన సాహిఠీవాల్లభ్యము ఆవిష్క 

రించునపుడు సాహితీవలధులు శ్రీ జాయాగాపతి నృ తరత్నావళీ(గంధమును 
ae షూ 

నే నాంధమున వాయుటను అభిబషించిరి. సూచించిరి. గుంటూరులోని 
Moy Fy to My శే అల్ల న we wt న సాహితీసదస్సమావేశమున నృ త్తరత్నావ? నుపన్యసంచు నన్ను శ్రీ చౌదరి 

గారు అనినండింది, (గంధమందించి, కొలువలిచ్చి, శాంబాలద్యయమిచ్చి, 

వ్యాధ్యాసమొనరింపు మనిరి. దీని నిట్లు వాయ గర్గితిని. ఈ రచనతో మద 

రాసు విశ్వవిద్యాలయము ప్రొఫెసరు (శ్రీరాఘవన్ పరిష్కరించిన ముద్రించిన 

రత్నావళీ గంధము నాకు షడధ్యపకియగా సహాకరించినది. 

ఒకనాటి సొహితీనమితి సమావేశములో జాయన విశిష్టతను విని, నేను 

ఉత్ముకింపడీతిని. సేటికి దీనిసట్లు ప్యకాశితము చేయగలిగితిని, గాకిందు 

సహంంందచిన (గంధములు, నా కోశమున నున్న (గంధములు, నా హృదయ 

కోళనిఎసకు, వృకాశ మిచ్చినవి. ఇది సు్యువపకాశమైనది. నేనిదివరలో రచిం 

చిన ఎుది్సకాముదిత గంంధముల, సంవాదమును ఇందందుకొంటిని. ఈ 

గంధ విశిష్టతను శ్రీరాఘవగ్ చెప్పుటకు సమర్థులు. వారి భావరత్నములను 

కూర్చుకొని భాదరత్నావ?తో నిరూపిందితిని, ఆనాటి ఆంధ్భదేశీయమైన 

నాట్యగంపడ విశేషించి ఆనాటి డేశీనృ త్రసంవ త్తి నేటికిని ఏనాటికై నను 
wht ed ర్ం 

నాట్యంలవేదనముః క్రలవారందరకు ఉపణీవ్యము, ఉపాదేయము నగును, 

సాహిరతీవల్లయుబు నా యూ సాహిరీవల్లభవా్యాథా్య సంయుతమైన నృత్త 

రతా వ గంధమును, గావింది గంభావీంచి, భోవోపహారముగా స్వీకరించుట 

నకలామాద కల్పసారముగా నున్నది, నాలధ్యాయముల గంధమును సృధమ 

భాగముగా నివురు దెలువరించు చున్నాను, అనంతరము స్ను గాల్ల ధ్యాయము ల 

(గంధము రెండవభాగముగా ఆవివ్ముతము కాగలదు. ధరతావినవనమ్మతము 

స గాట్యధర్మ మార్లరీతి, విశేషముఅన్నియ నిందుస్నవి, ద్వితీయ భాగము 

దేశీన్ఫ త్త దారీవిశేషములు, క ఇసర్ధతి, నాట్యశాబావై భవమ, గభాన 
fel 



మర్యాదలు, మొదలగు వానితో నున్నది. మార్గదేశీరీ యులు నృ త్తరత్నావలిలో 

(బ్రీజాయ సేనాపతి వాచవై దగ్ధ్యళోభితములై గోచరించును. నాట్యనాహితీ 
[(సేయలు కవిసహృదయులు, విషయనమోక్లాసచేతనులు, నటీనటులు, న ర్హకీ 

నర్తకులు, ప్ఫాశ్నీకులు, పయో కలు అందరూ దీని నభినందింతురని నే 
నాత్మ విశ్వాసముతో నున్నాను, 

ఈ (గంథమును ఇట్లు సర్వసుందరముగా ము(దించిన (శ్రీన రేంద$నాధ 

సాహిత్యమండలి, శ్రీరాయల ముద్భణాలయము, వ్యవహ ర్తలందరు విద్యాఖి 
మానమున, విద్యావిదభిమానమున ము[డించుట ఆందరఠ కామోద హితువ్ర* 

నాకత్యంత పృమోదకా రణము ' మా కరుణ త్రీ సుకృతి చే నేనభినవానందుడ 

నయితిని, 

మాధవరామశర్మ. 



భానరత్నావలి 

స ఫి శ్రరత్నావరీ(గంధము మూడు మాతృకల యాధారమున 

అ ఖా లో కి ఖో ఈల 
శ సిద్ద మయిన దిని గురువు పరిషు CD వదనము, ఒరిష్క్ట్టుతాధారమున 

సోయా గ ఆవ ము అడ్ మయిస దని నా వనచకయిు,. మూడు ప్రతులను 
ఖో 

చూద సాచి సతో డి చ ఇటిత ములు దూట ఏకనిశ్చొయ్ మున పరిష్కరంచి 

పరిష్యా అనాస భధారము మార్చెను, పతిష్ము ర శృమఫలమును నే 
న్ అలలే 

న,దడుకోని్ యిందు కూర్వీతి'. సంస్కృత హృదొయు డయిన పరిష్క ర్ 
టి 

శు క 

శ నంస్మిశగ్సంథము నిచ్చెన, నేను సొహితీవల్లభ సంధానించితిని. ఇందు 
లపై నన్నేమేని యనుడు. సంగ్మృతపరిష్మ త్తమ నర్వనంవాదములు 

నతుర్భంపుడు. ఈ గంధము నిట్లు వరిష్యరించుటకు (శ్రీరాభఘవన్ సహన 
we 

క 

కరు డయ, నేడు కతానం మిడి సయినీనీ. 

కల్యాణప్కభు శ్రీ సోమేళ్యరకృతి మానసోల్లాస మను అధిలషితార్థ 

దింతామణి, సశన్ఫ త్ర విషయ సహకార యగు పార్ళ్యదేపుని నంగీతనమయ 

సారవిం, కలా సేనాఖ్య కుంభకర్ణ కృతి నాట్యరత్నకోళము, సంగీతరాజము, 

పంగీతిమామూంసి, దీరగా నారాయణ వేమన బల కిల్ సంగీత చింతామణి 

హరపాలుసి సంగతనుధాకరము, రొటనారాయబుని సంగీతనోరాయణము, వేద 

కృలి సంగీతమకరందపు, దేవేంద్ర రతన నంగీతముక్రావతి, లాన్యప్పష్పాం 

జలి, గృత్యనిరావణము, న్యత్యపుష్పాంబలి తులజరాజ కృతి సంగీతసారా 

మృతము మొదలగు ప్యొరీనావ్యాదీనము అయిన అముది;త గృంధములను 
శ్రీరాఖవన్ శతాష్మరై చూసి దీని కీ యా కృతివిశేష మిచ్చెను. ముద్రితము 

లను అఆముద్యితవు ఆస పరిశీలించి సంవోొదవిసంనాదములను సమీక్షించి 

cro నేసిన సరమ ర తను జాయ సేనావతియ గణజవనిదేనృతును అభీనం 

తీంచు క. నేదు సింభొవించును, 

ఢ్రీజాయునాబతి సృర్యరళ్నాజలీ నిర్మాత డాయాఖ్యుడు సేనా 

గజసొదనికుడు. జాయ తూాయన ౫ తాయ న జాయ సేనాసరీ నామప్యుసిద్ధితో 
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నిందు గోచరించును. జాయసేనావతి జాయచమూప జాయనార్య గజ సెన్య 

నాధ జాయన దంతిసెన్యవతి జాయసేనాధినాధ నామము లిందే యన్నవి- 

మహారాజ గణపతిదేవుడు కలిశకము ౪౩౫౫ ఆనందవత్సరమున కాకతీయ 

రాజ్యము పాలించు నపుడు మీ. D. 18558125 గజసాధనికుడు జాయన 

దేశీనృ త్రము వృదలిత మగుట పరిశీలించి రొచించుట ఈ రత్నావలిలో 

నున్నది, 

కాకతీయ లాం[ధరాజ్య నావకులు. విశిష్ట సాంన్కృతికోద్యమ 

నిర్మాతలు, వేంగీ చాళుక్య్యవభువులు నట్టి వా రయినారు. గణపతిదేవుడు 

ఆంధ్యసా మాజ్య వ్యవన్దావకు డై మహారాజాధిరాజు అయినాడు. అప్పటీ 

కృష్ణా తీరమున అయ్య వంశము వారి కన్యలను పరిణయమాడి వారి సోదరు 

డయిన జాయనను తన యధీనమున నుంచి సర్యవిధముల నంతఠత వానిని 

జేసి చేయించి గజ సెన్యాధ్యక్షు నొనరించెను, గుంటూరు మండలము నందలి 

చేబోలు గామ మిచ్చెను. 

కాకతీయ్యవభువు బాలు డయిన జాయనను గుండామాత్యు నదీన 
మొనరించి కలాశాఘనీయునిగా జేసెను. ఈ యంశ మో గృంంధమున నె 

కలదు. గుండామాత్య గన్నామాత్య విశేషములను చరితవిదులు చెప్పుదురు, 
తరువాతి కాలమున పాలకు డయిన (వతావరుదు;ని సమయమున నున్న 

గుండామాత్యు డీ గుండామాత్యు డనుట దూరవార్త. గణపతిదేవుడు సార 
న్వతవృభువు నయి నందున జాయసేనాపతి ఈ నృ త్రరత్నానలి రచించెను, 
గితరత్నావలి రచించి నట్లు నిందే కలదు. 

కాకతీయ _వభువులు సంస్కృత విచ్వత్క విపోషకులు, సర్వవిధ 

సంస్కృత మార్గనిర్మాతలు, నృ త్తరత్నావలి గీతరత్నావలి పృతావరుద్ర 

యశోభూషణము బాలభారతము నలకీ ర్రికౌముది కృష్ణ చరితము సౌగంధికొ 
హరణము కాదంబరీకల్యాణనాటకము మహాభారతనాటకము మొదలగునవి 

కాకతీయపాలక సమాదరముననె వెలువడినవి. జినేంద్భకల్యాణాభ్యుదయ ము 
అర్హసతివ్ట వెలువడినవి. నీతిశాస్త్రముక్తావలి నీతిసారము క్రీడాభిరామము 
'ప్రేమాభిరామము ఇప్పటివె, రాజరుదీ9య ళోకవా రికవాఃఖ? కాక 
చరితము మలయవతీ గద్యకావ్యము ఇండవభరదధాద్యాలేక వం య 



ఖ్ 

ఘభువుల నాట్వారె, ఇంక్ ౧ 
న్ 

రాకతీయిపాలనముస వెలనినవె. సోమనాధ తిక్కన మారన శ్రీనాధాదు లీ 

ండ్ ర 

మంధ్రపయుపులు చిరకొలముగా నాట్య నంగితములను సాదరముగ 

పోషించుటను ఆమరావతి నాగార్జున శిల్పములు చెవ్పును.  భరతాభినవులు 
నూచించిన పింగీబంధాదు లనేకము లాంధడదేకము నందలి శిల్ప విశేషము 

లలో సొబాక్య. నందు చున్నవి, ఒక నా డాంధ్రాపాలకులు సర్తకులకు నట్టు 

వలవం గాయసీగాయనులకు భూములిచ్చిరి. థభవసము చిచ్చిరి. గ్రామము 

లిచ్చిరి, కాకతీయళిల్పములలో నానాటి కలాభిజ్ఞతయు గోచరించును, 
రానుప్బుదేవాయితనమఎన పొయన నిరూపతము అలుస కతిపయ భంగీ 
విశేషములును గోదలిందును. అవ్వటి నచట్ విశేషముల నొంధకవులు 
నుగ్గిడిందిరి. న్వ్యయంభూదేవాయళనమునను గొన్ని కలపు, సోమనాధుని 
వండి కారాధ్యాదరితము వర్వత్యపకరణమున నృత్యనంకేతము లున్నవి. చేశ 
సత్త ము లున్నవి. శవరొత్నాడు (శ్రీశై లమున బిడయాటలు చిందులు 

కోరంగి యాటలు జరుపుట సోమనావకృొతిలో గాన్నువీ బొయన చెప్పినవి 

తెలుగుపలుకులలో సోమ్రగాముడు. తెప్పునవి సమముగా నున్నవి. దేశీలా 

స్య్యాంగ ము రీ గంథిమున కొన్నియె యున్నవి. పొల్కులికి పుస్తకమున 

నింక నున్నవి. అవీ యాతని యానాటీ నమిక్షావనవములు. సోమనాథుని 

నాట్యదర్శనము నవిరేషముగా ననుగ్అ నార్ల ము, 

వేడయోటలు, చిందులు, గోడంగి ఆటలు, బోడంగాటలు, వందా? 

పీరోణి, అహుంనాటకములు, రేఖ, ఎహురూవం. కరణములు, మజవణములు, 

గు, వెర్తంగము, గడలు set, బ్ఫూకుల పి ఆటలు, బొమ్మలాట, 

కోలాటము మొదలగునవి దున్నియో సోమనాధుని వదములలో నలిగినవి, 

ఇట్టివి కొన్ని బసిచప్పురాంమంన నున్నవి, (కీడాభిరామమున నుస్నవి, 

మాంల్రేది నాట్యము, కుమారగిరి భావనము, బనవరాజీయ నా: 

శాస్త్రము, వేమభూపాలుని సంగీత చూడామణి, శ్రీనాధుని కాశీఖండములోని 

కదయ్పాూరతిలకానాట్యము, సిక్వోల్ణసింగభూపొలుని రసాొర్జి వు ధాకరము నంగీత 

నుధాశరను మొదలగునవి :న్నియు నానాటి నాట్యనంగీత దర్పణము, 
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గో పేండదతిప్పభూపొలుని తాలదీపిక తాల|[పబంధము చతురకల్రినాధు ని 

సంగీ తరత్నాకరవ్యాఖ్య కలానిధి, (శ్రీకృష్ణదేవరాయ సమయమున వెలసిన 

లక్ష్మీనారాయబణుని సంగీతసూర్యోదయ ము మొదలగునవి యాయా కొటముల 

నాటి ఆం(ధుల నాట్యనంగీత వివేక నిదర్శనములు. చతురదామోదరుని 

సంగీతదర్పణము దేవన 0౫ దేవేంద్ర రచిత మయిన నంగీతముకావలియు 

నిట్రివి. రఘునాధనాయకుడు విజయరాఘవనాయకడు తమ నాట్యనలగీత 

శక్రిని తమ తమ పాలననమయములలో వ్యక్తము చేసిరి, ముడుంబ 

నరసీంహాచార్యుని భరతనర్వార్థ సంగ్రహము | సోమనార్యుని నాట్యచూడా మణి 

శుద్దన త్త్వ వేంకటాచార్యుని అర్జునాది మతసారము ఇట్టి వన్నియ నట్టివి, 

ఇంక నిట్టి వెన్ని కలవో ? 

యక్షగానములు క్షేతృయ్యవదములు కూచిపూడి భాగవతుల రీతులు 
త్యాగరాజకృతులు మొదలగునవి నాట్యనంగీత లక్షణలక్షిత లక్యములుగా 

నంతట నందరికి యాన క్తి నూచకములుగ నున్నవి. ఆయా సమయ 

ములలో నా యా (ప్రభువులు సహృదయులు వీని స్వరూప గౌరవ విస్కృతి 
నిదాన మయినారు. ఈ గృంధముల విషయ విశిష్టత వివేకప్రోచ్చలనము 
నంవాదవిసంవాదరీతి సర్వము తద్విద్యగగామి శ్రీరాఘవన్ నిరూపింప 

సమర్హుడు. భరతకోశనిర్మాత (శ్రీమాన వల్లి సమర్ధుడు. “రోశవాన్ ఆచార్య!” 

అని కదా! మా రాయడుకాన్తి సూ కి 
అహా 

భరత నాట్యవేద భూమిలో జ్యాయన నృ త్తరత్నావలి మాననీయ 
సంథావనీయ గంధము. ఇందలి నూచీ విన్యాస మీటున్నది. ఇం దేనిమిడి 

యధ్యాయములు కలమవృ, 

౧. అధ్యాయము వర్తనవివేశమని దీనిపేరు. ఇందు ౭౪ శోకము 
లున్నవి. గౌరీశివులన్తుతి గణేశ స్తవము కలదు. సృ త్త్మపళంస గృంధోక్ళ త్స 
శంస గృంధపుశ సి యున్నది, "నాట్యావశా రము నిరూపిత మయినడి, నాట్య 
లక్షణ మున్నది. నాట్యశబ్ద నిష్పత్తి త్రి అభినయశబ్ద వ్యుత్స త్రి తి అభినయ గేద 
ములు ఆంగిక వాచికాహార్య సా త్రిక భేదములు నాట్య నృత్య నృ"త్తములు 
మార్గ దేశీ భేదములు లాస్య తాండవ రూపనులు లాస్యాంగములు నిరాసీ 

తము లయిన వి, 



న్, అధ్యాయము అంగ నిరూపణ మని పేరు, ౩౪౬ శోకములు 

కలపు. కొంత భాగము తుటిత మయినది. ఆంగికాభినయ వి సరణ మిందు 
per. 

స్స్, ఆంగ వత్యుం గోపొాంగములు త ద్భేద్యవభేదములు నిరూపితములు, 

నంయుళానయంయత హస్తములు కలవు, శీర్షాదిపాదాంత కర్మలు కలవు. కర 

కర్మలు హా స్పకరణములు షా స్త్మపదారములు బాహు ఫదములు నృతహస 
rn, ద 

ములు నికాపితము అయిోవి, అంతట నన్నిటికి అక్షణములు వినియోగ 

యుటు నుస్నవి, 

ఓ. ఆధ్యాయము దారీ స్టానక మండల లక్షణ వని యీ యధ్యాయ 

నంశకేతము, ౧౯కాటా శోకము లున్నవి, ఇందు పొదగతులు చారీవిధానములు 
వాని స్వరూవవి వేకము వినియోగవి శేషము, పాదావస్థానరూన మయిన స్థాన 

కము న్యాయచతుష్టయ ము (వవినారములు వ్యాయా మీరీతి సొష్టవావళ్యకత 

ఖర్యతామానము ధనుఃకరణములు నంకుప్తము అయినవి, అసన భేదములు 

గు న్తస్తానములు స్తీసానములు మండలముల లక్షణవినియోగము లువయోగ 

ములు నిరిష్తములయినవి, 

స అధ్యాయము కరణాంగ పోర విపేదనము. $౭౪ శ్లోకము లున్నవి. 

ఇందు కర పొద చందారాత్మ కము అయిన అ౧ంలభా కరణములు, కరణనమూ 

హాత్మకము లయిన క ఆంగహారములున్నవి. రేదకములు నిదూపితము 

అయిన్ వీ, 

ఈ యధ్యాయ చతుష్కమున మార్గరీతి యను భరతమార్లరీతి 
నీరూపిత మయినది, ఆనంతరము భరతానంతరము దేశనం వదాయములలో 
ననుగతములుగా వచ్చిన నానావిశేవముల నిరూపణ మున్నది. వీనికి దేశీ 
రీతులని పేరు, వందమాదులలో వీని (వతిపాదన మున్నది, 

౫. ఆధ్యాయము దేశీస్థానకాదిల్షణము, ఇందు ౧౦౬ ళ్లోకము 

లున్నవి. దేశీల్య ణము సరూపేణము తదొవశ్యళత ఆనాటి దేశీరీతి పోషక 

[వధు వయిన గణపతిదేవుని వర్షన మున్నది, దేశీస్థానకములు ఉత్త్సుతి 

కరణములు దేశీభనురులు కలవు, 
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౬. అధ్యాయము దేశీ పొట చారీ లొస్యాంగ లక్షణము. ౧౯౧ 

శోకము లున్నవి, దేశీపాదములు పాటమణులు దేశీచారులు దేశలాస్యాంగ 
లా 

ములు గతులు సంకీర్ణ గతులు కలవు. 

౭, అధ్యాయము (వకీర్త విషంపము, అని రెడ శోకము లున్నవి, నృతా్య 

రంభము శిక్షావద్ధతి తదర్హ కన్య రంగభూమి శిక్షాదండిక నృ త్రరహన్యము 
భావ ప్రాధాన్యము వాద్యవద్ధతి శుద్రచిితభేదములు సుష్క_వాద్యము నిరూపిత 
ములు, నవ్తమోత్రర భాగమున రంజనవృధానము అయిన ఆస క్రిజనకము 
లయిన నృత్యరీతు లున్నవి. దేశీనృ త్రభేదము లిచట నభివర్షితము లయి 
నవి, పేరణి సూడ నర్తనము రాసకము చర్చరి నాట్యరానకము శివ|పియము 
చింతు కందుకన ర్తనము భాండికనృ త్రము ఘటినని చారోణస్ఫృ_త్తము బహు 

రూపము కోలాటము గోండలి నిరూపితము లయినవి. నర్తకాదులు సంపు 
దాయము బృందము కలవు, అధ్యాయాంతములో రోంగాశాలాతై )విధ్యము 

ఆకృతి నాట్యమండపవర్ష్శన ము సభావతి సభ్యలక్షణములు నిరూసితము 

అయినవి. 

౮. అధ్యాయము సాధారణవిషయకము. ౮౭౩ శ్రోకములు కలవు. 
ప్పేక్షాకాలము సభావతి నమాగమనము పరివారము దృిందవిన్యానము అతో ద్య 
మేలనము న ర్రకీపృవేశము యవనికాచతుర్షయము తదపనరణము నర్దకీ 
బృంద కవి |పభృతులకు, సమ్మాననము కలదు, గంధ మింతటితో 
నమా ప్ర మగును. 

ఈ నృ త్తరత్నావలి - ఆంగికమునె విస్తరించినది. వాచికమును 
(వతిపాదింప లేదు. రసభావములను చెప్పలేదు, కావ్య నాటక రచనా పుక్తి 
యలను జూపలేదు. నృ త్తమున కుపయోగించు సంగీతమును వాద్యమును 
నిరూపింప లేదు, గీతరత్నావలిలో నపేక్ష తములను జెప్పితి నని జాయన 
యనెను. ఆ (గంధము లభింపలేదు, 

నాట్యనృత్యరీతి రెండు సం[వదాయముల నున్నది. ఒకటి మార సంవృదాయము భరతపోో క్రము వేరొకటి దేశి, అస్పటప్పట నాయా దేశ ములు విలసిల్లి నట్టిది, జాయగ్యంధమున దేశీనృ త్తనిరూవణమె ప్రాధా 



'/ 

న్యము వహించును, అయినను మార్త రీతి యుసపేక్షతము కాడు. అపేక్షిత 

మయినంత సమాళ్షిత మయినది. మార్ష్మపతిపొదనమున అభించిన (గంథ 

ముల నన్నిటిని జాయన సమిర్ష6లచెను, నాట్య సం్రపదాయమును సుబర్ధ 

మునరిం చెను. భరతపూర్యతనుల భావములను గూడ నిబం౦దించెను, 

భరతుడు నాట్యవేదమున (పరిపొదించిస అంగికవిషయముల ; నన్ని 
తిని నృ _త్రరత్నావలి అధ్యాయచతుష్టయమున వలిపాది ఏంచినది, జాయ 

“సినావతి ఖవచుని వపదచి వర్యాయములకు “సె సెగా స్మరించి కీ ర్తింబెను, భర 

తని ముని యశెను. ఇతరుల పాొొమాద్యుసంవాదమును పందాకదధికస్థల 

ముల తో కీర్రించెను. “ఆదార్యాః, ఏకే, అన్యే కేచిత్, వరే" పదములతో 

వరమతముటలను డెబ్బది స్థలముల కన్న సెధికముగన నరూపించెను. కోహ 

లుడు, తుంబురుడు, బృహ ద్రేశీకర్త యగు మతంగుడు వున్తుతు లయినారు. 

దేశీవికనిసనమున మతంగుని మాన్యత మాననీయము. మతంగుని నాలుగు 
పర్యాయములు న్మరించి రెండు సర్యాయము లాతని భావముల నుల్లభించెను, 

(శ్రీమదభినవగుప్తుని అభినవభారోతి తనకు సర్వవిధముల సహక 
రించుటను తొాయనయ గెస్పెను, మనకును తెలియును. కీర్తిధరుడు 

ముప్పది మూడు సర్మ్యాయమిలు భట్టతండు విరువదిమూడు పర్యాయములు 

నంస్మృయు లయినారు. గాలుక్య్యవథఢువు సోమేశ్వరు గనే కన్గలముల శ్రీ ర్తిం 

చెను, కార దేవుని నంగీతరత్నాకరచము చాయసునాపతి న్స త్తరత్నావలి 

నంవాదము కలనియ కొని గజసినారినాధు డా పేరులు పలుకనే లేదు. భరి 

తుని భావరారమును శాను స్పష్టముగ గుర్తించినట్లు జొయ కొత్మనిశృయము 

కలదు, “హీ క్ల కం జాయచమూపేన మునే రాశయవేదినా"” నమపొద చారి 

నిరూవణములో హస్తనంఖ్యా నిరూావణములో అంగహారావస్థానములో నింకను 
గొన్నిటిలో భరకాశయ వేదిత్వమును న్పష్షము చేసెను, నాట్యవేదము నందలి 
భంగహారముబలలో నే యే కరణము లుండ దగునో తదవస్తాన మెట్లుండునో 

ఆఅభినవభారతి నూదించినను ఆశయవేది యింకను విశదము చే? ఏను. ముద్రిత 

భరొతొభినవపం కి కోధనమునకును జొయగ్యుంధము సహకారి, రరత 
గల ఖో సయ్ క్త నదసార్ధక్య సరూఖసరాయణుడై వాయన ఆశయసేది 

యయ్యెను, 
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కోహలు డొకడు కీ ర్తనపొతు డయ్యెను. ఊ త్తరతంతృమున క కోహ 

లుడు శేషము చెప్పునని భరతుడె యనెను, ఊత్తరతంత్యము జాయభాషలో 

అనుతంత్భ మయినది, ఆ అనుతంతృమును జాయన చూచెనా? తుంబురుడును 

సంన్మృతుడు, ఆతడు భరతపుతు డని జాయన యనెను. భరత పుతునామ 

ములలో తుంబురు నామము లేదు. దేశీపద్దతి నిర్మాతలలో మతంగుడు ప్రధ 

ముడు, దేశీనంగీతము దేశీనృ త్రము దేశీవాద్గము సర్వము మతంగబ్బహ 

దేశి జాయబృహద్దేశి చూచి యుండును, ఆ భావములు కూర్చి యుండును. 

భరతాభినవులు తండు నామమెనూచించిరి, జాయన భట్టతండువును 

పలుకును ౧౯ స్థలములలో భట్టతండు భావములను జాయన నిరూపించెను. 

జాయన తండునామమున నన వలసిన వి యని భట్టతండునామమున కొంత 

యనెను, భట్టతండువు వ్యాఖ్యానము కలదట. భట్రతండుతో కీ ర్తిధరాదార్యు 

డును జాయన పేర్కొనిన వారలలో నున్నాడు. అభినవగు ప్పడును కీర్తిధరుని 

పేరొంనెను. జాయన అభినవు డుదాహరించిన క్ర ర్రిధరభావముల “నుల్లేఖిం 

చెనా? క్రీ ర్రిధర్మగంధము చూరి యదాహరించెనా'? "జాయన అంతట అభినవ 

గుప్తనె యనుసరించును. కొన్నిట కీ ర్రిధరు ననుసరించుటయు గలదు. భర 

తుడు చెప్పిన నృ త్తహస్త నామములను క్రీ ర్తిధరు డన్యనామముల వ్యవహ 

రించెను. దీని నన్యమత మని యభినవు డనెను. కొన్నిట నేమియు ననలేదు, 

భరతుడు చెప్పకున్నను భరతభావ మని కీర్తిధరు డనిన కొన్నిటిని జాయన 

స్వీకరించెను, ఇట్టి విశేషములు చారీవివమయమ న గూడ గలవు, ముఖ్యము 

లయిన కరణముల విషయమున గూడ అభినవభారతి “ఊ(” యసని కీ ర్తి 

ధరభావములను జాయపతి వరి గహించినాడు,. ఇరువది యెదు కరణముల 

షయమున జాయన కీ ర్తిధరునకె కీర్తి నిచ్చెను. ఇట్టి కీ ర్థ్ధరు డొక విశిష్ట 

(గంధము రచించి యండును. అది భరతగ్యంధవ్యాఖ్య కదు. కాని కీ క్రిధోర 

గంధము లభింవ లేదు. సేనావతికి లభించి యుండును, జొయన తరువాత 

వారును కొందరు కీర్తిధరగంంధము చూచి యుందురు. అంతగా నభిమానా 

స్పదుడై న కీ ర్రిధరుని గూడ న్వతం(తుడై జాయన “నాతిపేశలం" అనెను, 

ఇది అభినవపభావమా? 

శ్రీ శంకుకు డెక స్థలమున పరామృష్టు డయ్యను, ఆతడు నాట్య 

శాస్త్ర వ్యాఖ్యాత, అతని భావముల నభినవుడు నిరూపించినందుననె లెలిసినవి, 
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అభినవగు ప్పుని ఒక్కవర్యాయము మాతమె జాయన నామమున 

వ్యవహరింజను. కాని భరతాభినవభావములె జాయన గంధములో నున్నవి. 
ఆభిసవగు జ్ఞని ఆఉధినవభారతి తోని పంక్తులను బాయన శ్లోకరూపమున 

కూర్చి నట్తంతట గోడరించును, గాధ దేవుని సంగీతరళ్నాక రపం కులు ననా 

మోల్రేఖమున నిందున్నవి. అంతకన్న నభినవ పది పొదిము లిందు బహుల 

ముగా నున్నవి. ఆఅభినసవభారతీ పం కీ వరిఫళోఫసముసకు డాయరచన చ వర్క గా 

సహకరించును. అలభిసవగు! మస వాక్యముల లోని భావారయిను గ ర్తించుటకు 

జొయన రచన సహకరించుటయు నున్నది, జొ ము స నలో భరళానుసరణ 

కన్న అభినవభారతీ పదారాధనమే సమధికసు.గా నున్నదని గుర్తింప 

వద్చును. ఆయా హస్తముల నానావినయో గస్థలము అందు అభిసప్పుని నిర్ణ 

యములనే జాయన స్వీకరించెను, క్రరణాంగడో రసల. అక్ష్నణములసు నీరూ 

పించుటలో భరత, ఆభినవుల పదములను కలియ గలిపి డాయన శో కీకరం 
చుటయు త్రికము చూచిన వారలకు గోచరించును. అభినవుడు చెస్పదలచిన 

దానిని చప్పి చప్పి “ఇత్యువనవత్” అనగా జాయన దూచి చూచి “రహస్య 
మిద మికితమ్” అనెను, కరణల్న్ముణసులను భంతుడు పరిమితముగా నిరూ 

పింవగా ఆభినవిగప సుని విశదీకరణసు జొయనకు నహకరించినది, అందు 

ననే సర్వము అవినవభారతి నుండి జాయన గ్యహించుట నృష్టముగా గోదరీంచు 
చుస్నాది, 

పొర 
ధి 
రద 

అంగహారములలో, జాయవతి ఆభినవగు వదృ్భళచ్భాయలో సంచ 
రించినాడు, ఆచట నది యత్యంత మావశ్యకము. రేచిళాంగహారములో నుండ 
వలయ కశరణముల నలినవుడు చెప్పెనని జాయపతి (వ్రాసెను. భరతుడు 
న్పష్టముగ చెవ్సక నూదిందినాడని ఆభినవగుప్తుడు వివరించినవానిని 
తయన నమగషముగ నందుకొనెను, కొన్నివట్లుల అభినవగు పుని బావ 

మటుంచి తనభావ మిదిగో! యనెను. కొన్నివట్టులలో నభినవగు ప్తుని భావము 
నున్నవిధముననే [గహించెనా? అనియు ననిపించును, ఇతరభావముల కొద 
నుటలోగాని అవననుటలోగాని ఆధీనవుని స్వాతం[ళ్యమును జాయ తనదిగా 
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చేసికొనెను, ద్విశతాధికస్థల ములలో నభినవానుసరణమున జాయపతి బలము 

కలవాడనుట ఇంతోటి (గంధము రచించుటకు సమర్హుడయినా డనుట యగును. 

అప్యతిక్షేప శ్రీసిద్దాంత ము ననునసరించినా డనుట యగును. 

సోమేశ్వరుని జాయవతి రెండుపర్యాయములు నామోల్రేఖమున 

కీ రించేను. హ సముల వరిగణనములో గోండలీ నృత్య నిరూపణములో 

సోమేశ్వరుని న్మరించెను. అనేకన్గలములందు నామోల్లేఖము లేకుండగనే 

సోమేశ్వరభావమును చెప్పెను, అన్యే, అపరే పదములచే కొన్నిస్థలము 

లందు సోమేశ్వరుడే భావనీయుడు. “అన్యతంతువి ధాయినః” ఇది పోమే 

శ్వర నూచకము. సోమేశ్వరుడు వళ్ళిమచాణక్యపభువు. కళ్యాణనగర 

మేలినరాజు _అభధిలషిశార్ష చింతామణి రచించినవ్య క్తి. అదియే మాన 

సోల్లానము, శార్జదేవుడు పార్శ్వదేవుడు తమగ్భంథములలో దేశీరీతులు 

నిరూపించిరి. గోండలి, గౌండలి నృత్యము సోమేశ్వరుడు తెలిసికొనినాడట, 

ఒక మహోత్సవమునాడు “భిల్ల” వేషమున నృత్యమొనరించున ర్తకిని చూచి 
చిత్సగోండలీ విధానమును సోమేశ్వరుడు నిరూపించెను. మహారాస్త్రభాషలో 
భిల్రీపదము గోండలీ పదమైనది. ఇంక నిప్రే కొన్ని అంశములను జాయన 
సోమేశ్వరునినుండి స్వీకరించెను. సోమేశ్వరుడు నిరూపించిన కఠిపషయ విషయ 
ములు భరతగ్యంథమున లేవు. అట్టివానిని జాయపతి మతాంతరము లనును. 
అంగోపాంగముల భేద నిర్ణయములలో మతాంతరము సోమేశ్వరునిదే. దే? 
పద్ధతులలోకూడ సోమేశ్యరానుసరణ మున్నది. దేశీస్థానకములు, ఉత్ల్సుతి 
కరణకములు, సోమేశ్వరుడు చెప్పుటను జాయ గు శ్రించెను. ఇస్తే సోమేశ్వ 
శానునరణ'మున్నది, “అన్యాపరాది” వ సదములతో మరికొందరిని న్మరిం 
చెను. వా రవ రెవరో తెలియటలేదు. అభినవభారతిలో కొంతమంది 
ఆనే పరే పదవాచ్యులున్నారు. వారు నెవ రెవరో? అట్టివారి మతములు 

కొన్ని నంగీతరత్నాకరమున కలవు. పదునారు విధములుగా ఆన్ఫ్యులు 

కీర్తితు తై నారు, శార్డ దేవుడు కూడ వీరిలో నొకడగునా? 
౧ 

నృ త్తరత్నావళ, సంగీతరత్నాకరము రెండును అభినవభారతీ 
చ్భాయలో నున్నవి. జాయసేనాపతి కాకతీయ గణవతిదేవ సమయమున 
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నృ త్తరత్నావ? రచించినాడు. శాత్త దేవుడు యాదవసింఖణ సమయమున 
గే 

సంగీతరత్నాకరమును రచించినాడు. 1247లో యాదవ్యపభువు గతించెను. 

ఆప్పటిీ కీ రత్నాకర మావిష్క్టుత్నా యుండును, 180 4తో నృ త్రి రత్నా 

వ? రిచితమైనది, ఆదివచ్చీన పిమ్మటనే ఇదియు వర్చిసిది, కొని దాని"ప 

రిందుబేదు. అప్పటిలో రారతీయలకరు యాచపులకు కల భావలేదములు 

కారణముల యుండ వచ్చును, రత్నాకరానుసరణ ము రత్నావళిలో ళన 

పడును. రత్నాకరము మననుతో నుంచుకొని జాయ తనగ్యంధమును 

రచించి యుండును. ఈభావములను నిద్దహిరణుటకు తిగిస సన్ను వేశములు 

రోత్నావళిలో కలవు. రళ్నావళీరత్నాకర వాదసింవాదములను బహుళముగనే 

చూడగలను. 

ఈ రెండిటిని చూచు సప్పుడు పార్థ దేవుని చూడ వలయును, 

నంగీతనమయసారము ఆశని కృతి. చేశీలాస్యాంగముల నరూపణములో 

శాయసేనావతి నూచించిన విశేషములు పొడ్ధ్యాచేవనంపాి ములో బరికీలింప 

తగి యున్నవి, ఇతమఖం చెప్పని చేశీలాన్యాంగములను సేసి చెప్పుడు నని 

పార్శ్వ దేవు తనెను. దేశీరీచులలో పొర్గ్వు డేవానున రణ మునస్సట్లు వ యమా 

సాంశేతికవదముల వలన దూడ నృష్ష మగును. ప్రేంథణము సరూపించు 

టలో పుష్పాంజలి విరూపించుటలో కాయలో సార్భ్వదేవుడు కన్చించు 

చున్నాడు, దేశీనృ త్త తము నందు చాడిదిన్యాషరామము చన పొటమములు 

కలవు. దేశీనృత్త మొకపయోరాళి.. 'సేక్షకమనోహరము లగు కొన్నిటిని 

మాతమే దేశీస్రియుడు నిరూపించెను, 

గఎసాధనికుడు జొయనార్యుడు ఈ విధముగా నిందరి ననున 

రించయు స్వాత్మసిశ్సాయమున కొన్నిటిని చెప్పినాడు. “వయం, మన్మతమ్, 

స్వయం మన్యామహే, తన్న మన్యామహేపయమ్, (పోక్షం జాయ దమూ 
wat 

పీన, చుయాఖార్థితాః, మ వ మన్మతది, (కొత్తే జొయదచమూవి థి ఇ కొస్టది వచగ్ 

ములు తన్ను గురించి తానే ెప్పుకోనెను.. గీఠరత్నావలిలో చెప్పనలయ. 

వానిని చెప్పెను. గీతన్ఫ త్తములు రెండును ఆతని రత్నావ([ీరూవములు... 

జాయ సేనావతి పాచీనుల నగువరీం చెను, అర్వ్యారీనులు: జారు 

సేనావతి ననునకిందిక. నృ క్త రత్నావరి గ ,ంధోనయో గమును,.ఆర్యాబీ 
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రోక మందుకొనక పోలేదు. ఇది దేమనా లోరీ లిపి బద్ధమై (పచారము పొంది. 

నది, 6 _త్తరభారత మున దక్షిణభారత మున నిది వ్యాపించియె యుండును. 

సంగీత రాబమన కుంభకర్ణుడు నృత్వాధాకాయ మున నీ రత్నావలి నుపయోగించు 

కనెను, వేమభూపాలుడు నంగీతచింశామణిలో మహారాటాపప్రభు వయిన 

తు లజ సంగీళసారామృతములో రత్నావ లీరీ తల ననుకరించిరి. 

శః (గంధము నే జాయపతి తన బె వై కిష్ట్యమును సూచించెను, ఇం 

దున్న మార్గదేశీరీతులు రెండిటిలో జ్యాయన కన్పించుచునె యుండును, 

. కరణము అంగ హారనిషొ) దక ములు, కఠ పొడాదులచే కరణములు నిష్పా 

ద్యములు, క్రరణముల 1పొధాన్యము గు _ద్రెంచిన యభిజ్ఞులు కొన్ని దేవాయ 

తనము లందు కరణములను కిలా ఫలితము అందు నిర్మింప జేసిరి, అట్టి 

వచ్చటచ్చట నున్నవి, అన్నియు తణిన ౦ళ సంవాదము కలవిగ లేవు. 

కరిచములలో నుండవలయు కరపొదాదుల య వస్థితి యంతట నంవదించుట 

లేద. కొన్ని భరళశాభిన వకఠణలక్షణుము 0 నున్నవి. భరతాద అంగీక 

రించిన కరణకృుమమును మార్చి జా యచన "వేపవిధమున కమ మభిమా 

సించెను ఆ యా దేవాయతనములండు నృత్తగానములకు నియుక్తులయిన 

వాహ, వారి నారి పాటవమున వహృదర్శించిన కరణములు శిలాఫలకముల గూడు 

కొని. యన్యాన్యరూవములు కలవయిన వి, ఒకొక కరణమున నెన్నియో 

యవస్థాన ములు భంగీ విశేషము లుండును గావున 'శీల్ప మొనకించు వారు 

ఒకొక యభిరుచివిశేషమున నొకొ ఇక యవస్థానము కూర్చియు.దురు. 

కాకకియరాజ్యము నందలి రామప్ప దే వాయశనమున గొన్ని నుందరిల్పమ 

లున్నవి. వానిలో కొన్ని కరణభంగులు కొన్ని దేశీరీతులు కొన్ని యవ 

స్థాన విశేషములు జాయసేనాపతి నిరూవీందిన లక్షణలక్షితములై యుండు 

టను గుర్తింప వచ్చును. సంపూర్ణము గా గొకకరణమును ?లాఫంకమున 

డర్శించుట కెచ్చటను సొకర్యము౦డదు 

న్స త్రరత్నావలిలో నానాటికి నఖి వ్యాస సము లయిన డేశీరీత బర్త 

గొౌరవమున నిరూపితము అయినవి. గణపతి పాలన సమయమున నభివ్యా క్త p 

మయిన డేశీరీతిని జెన్ఫుదునని జాయన యనెను, భాషాసంవాదమున it 
చికానమును గుర్తింప వచ్చును. నంన్మడ్భాతా నంతరము [పొక్ళతము దేశభాషల 
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కనునంధానభాష యయినది, అపభ్గంశపాకృతము పొొభవము కలదై భరతా 

నంతరము నాట్యనృత్యానునంధాన మొనరించిన వారల సంకేతవిన్యాసముల 

కాధార మయినది. భరతార్వాచీనులు తా మనుసంధాన మొనరించిన వాని నన్ని 

టిని పా క్తనవిధానముల కనుసంధింప జేసిరి, కొందరు సంస్కృృతాభిజ్జులు 

పా క్షనవిధానముల కనుబద్ధములై యుండుట కర్వాచీనములకు నంసగ్ర్రాత 

నామములను సిద్ధపఅచిరి, "జాయసేనాపతి నవీనములగు దేశీవిధానములకు 

వేరు విభాగ మెగీకరించి నిరూపించెను, శార్గ దేవు డట్లొ నరింపక అట్టి వానిని 

పా) కృనముల కనుబంధరూపముననేె కూర్చెను, (దొక్త "కన సంప్రాదాయమున 

కనుబంధముగా నుండు నట్టి యనునంధానము సార్వదై శికముగా మటల 

జరుగలేదు, లోకానుసారమున నింకను వన్చిన విశేషములను పరిష్కరించి 

రచయితలు కూర్చిరి. అది యదనుగా నవనవాయోజనములు వచ్చి చేరినవి+ 

సోమేశ్వరాదు లిట్టి యనుసంధాతలు. కొన్ని ప్రాక్రనముల కనుబద్ధము లయి 
నవి. కొన్ని వేరుగా నిలిది “మేము అనినవి, స్థానక కరణ భ్రమరి పాద 

పాట దారి లాస్యాంగ గతి విశేషములు సార్ధక ర్యము వహించినవి, పేరణి 

రాసకషులు చర్చరి 2వపియ ౯ చింతు కందుక భాండిక చారణ బహురూవ 

కోల్తాటములు దేశీతావము లయినవి. జాయసనొపతి యితరనంవాదమున 

వీని స్వరూస మావిష్కరించెను, 

మతంగుని బృహద్దే?ి సంగీతమున దేశీవిధానముల పరిష్కరించి 

వదర్శించినది. సంపూర్త బృహ ద్దేశీ గలధమున దేశీన్స త్తములకు సంబంధిం 

చిన సర్వవిశేషములకు స్థానము కలదని నిశ్చయింప వచ్చును. సంగీతరత్నా 
కర వ్యాఖ్యానమున కల్లినాధుడు కోహలుని సంగీతమేరువు నుండి దాహువ ర్ల 

నములను చాలకములను విన్తరముగా నిరూపించెను, ఆ సంగీత మేరు వేమ 

యినదో?. కావున సోమేశ్వరుని సంకలన (గంధమునుండి దేశీరీతిని గుర్తింవ 
వలసి యున్నది. సొంశేతిక పదము లన్నియు నంస్కృతపదములైై కన్సట్లు 
టయు కాలాంతరమున నంస్కృృతేతరభాషాపదములుగ నుండుటయు గుర్తింప 

దగి యన్నది. భరతు డనకున్నను కోహలాదు లనినందున “చతుస్పందచా 

శద్చారీణాం దేశీత్వం దృష్తవ్యం"” అని కల్లినాధు డనెను, దేశభాషాభాషితము 
లయిన దేశీన్స త్రరూపము లింకసు నవనవములుగ నుండుటయ భావనీ 

యము, కొన్ని దేశీదారీనామములు పొలీనపదములుగ నున్నను అందలి 
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హ _స్టపాదాదివిన్యాసములు వేరుగా భాసించుటయు గలదు, పొటమణులు 

తుధువ సంజ్ఞకములు దేశీదారులె యగు నని కోహలుడు భావించె నని కల్లి 

నాధు డనును.  దేశీచారుల కంతట మార్గచారీనామములె యున్నను భౌమా 

కాశ భేదము ల'ఖై యన్నను దాని రూవనీవ్ప త్రి భిన్న భిన్నముగ నున్నది. 

కలాత్మక వృయోగ హపృవాహమున మార్గ దేశీరూపముల పృధగూూవపత గుర్తిం 

చుట సుళశకము కాదు. మార్షదేశీ రూపములు వ్యామిళము లై నవి, కోహ 

లునివని కలినాధుడు సూచించిన వానికి భరతసంకేతములు లేవు, నారడుడు 

దేశీగాన సంకేతములను కొన్నిటిని సూచించినాడట. “అవి సామాన్య నియ 

మానుగతముగ నున్నవా? దేశీనృ త్తమున సార్హ త్వ మును సమాక్షంప రాదని 

దేశీభావు లనగలరు. భాషావరిణామములు దేశీవిధానములలో సకమించి 

శనైః శనై | సంక్షువములై సంగృహేత మి లై సహాభా వుల సిద్ధస్వభావముల్రై 

నమాయోజితము లయినవి. దేశీపాబల్యము వలన నిట్టి వంగీకార్యములు 

కావలసి వచ్చినవి 

. దేశీభంగులు దేశీవలనములు వర్తనములు మార్గమార్షమున నె చేరిన 

బ్రయినవి. జాయన నిరూపించిన దేశీస్థానకములలో కొన్ని సోమేశ్వరాంగీ 

కృతములె. కూర్మాసన నాగబంధములను జాయ వేరుగా జెప్పెను వీని 
నితరులును జెప్పిరి, మార్గస్థానకములకు కొన్నిట సామ్యము గోచరించును, 

కాని నిర్వచనము వేరుగా కన్చడును. కొన్ని స్థానకములు కరణాంతర్గతము 

లుగ నున్నవి. దేశీస్థానకముల లోని సమసూచి ఖండసూచి విషమసూచి 
యనునవి కించిద్భేదమున మార్గమువలె భాసించును. ఇ'పే దేశీ చారీవిషయ 
మున గూడ భావింప వచ్చును. 

ఉత్తుతికరణముల నిరూపించుటలో జాయన సోమేశ్వరు ననున 
రించెను, ఇతరులును సూచించిరి. కొంత కొంత భేదము మాత్రము గోచ 
రించును. ఊత్తుతి కరణములలో అంచితములు అలగములు లోహడీ విధాన 
ములు కలవు, వాని పేరులు (పాక్సృతప్రభావితములు, భమరీరీతులు మార్గ 

పద్దతిలోని కరణములను చారీరీతులను స్ఫురింప జేయగలవు, వానికి కొన్నిటి 
యనునంధానమున నీ నామభేదము కలిగిన దనిపించును, దేశీపాదములు 
సామాన్యముగా నన్నియ పొదకర్మపాయములు. మతంగుడు దేశీపాదములు 
నిరూపించెను. దేశీనృ త్త సముద్రము నుండి కొన్ని పాటమణుల నుద్ధరించి 
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నిరూపించినబ్లు జాయన చెప్పును, ఈ దేశీపాటములు భూతాడనమున గలుగు 

విశేషములు. ఇవి పొదనికుట్టన రూపములు. పాదనికుట్టనాఖ్య చారీ విశేష 

ములకు మధుప సంజ్ఞ కలదు. మార్గచారీనిరూపణానంతరము దేశిచారీనిరూ' 

పణము తదనంతరము చేశీపాదములు నిదాపించుటయ రత్నాకర కర్త 

యాదరించెను. కావున వాని పరసృరసంబంధము స్పష్టము గా నున్నది, 

జాయసేనాపతి ౧౬ దేశీపాదములను ౨౮ పొటమణులను ౪-౨ 

దేశీడారులను నిరూపించెను. సోమేశ్వర శార్లదేవ పార్శ్వ దేవులును అటుగా 

నిటుగా వీని నంగీకరించిరి. దేశీపొదములను సోమేశ్వరుడు నిరూపింపకున్న 

నితరు లంగీకరించిరి, కొంత వ్యత్యాస మున్నది. కొన్నిట నామభేద 

మున్నది. మార్గపుసిద్దము లయిన నామములు దేశీవిషయమునను స్మయు 

కము అయినవి. కాని భావభేదము కలదు, మార్గనామము లున్నట్లు మార్గ 

లక్షణములు నామభేవమున చేశీరీతుల కాయోజితము లయినవి. అట నట 

ది స్పష్టముగనె గోదరించును. 

దేశిలాస్యాంగములు రోంగరంజకములుగా నున్నవి. లొస్యాంగము 

లను భరతుడు సిరూపించెను. నాటకళాస్త్రమున వీని కనుపవేశ మున్నది. 

భరళతనిరూపిత మౌర్గలాన్యాంగము అను జూయపతి మొదట నిరూపించెను, 

భోజుని శృంగార్యవకాళములో వీని రమ్యరూవము కలదు. గీతనృ త్తములతో 

దేశీలాన్యనంబంధమును భోజుడె|పధమముగా నిరూపించెనా? పార్శ్వ దేవుని 

స్పష్ట నిరూవణము జాయసేనాపతి నిరూపణమున కాధారమై యుండును, 

తాను తలచిన సంపూర్ణవిధమున వీనిని నిరూపించిన జాయవతికి రత్నాకర 

సూచితము లంతగా సావశ్యకముగా భాసించి యుండవు. భరతలాస్యాంగము 

కు దేశీలాస్యాంగములకు భేద మున్నది. భరలో క్రములు నృత్యవిధానము 

లకు మూలరూపములు, దేశీరీతులు. రంజన _పధానము లై చమళతా్కారమాసా 

దించు స్వభావమున నుండును. అందుననే వానిలో గీతము, లయ, వాద్యము 

వాదనోవకరణములు, నృత్యము, భంగీవశేషము, అవస్థాన ములు, సంపూర్ణ 

రేఖలు అంతరాళకావస్థాన ములు మొదలగు నవి కలవు. దేశీలాస్యాంగములు 

రసభాపనముల్లానమునకు, కళాత్మకసమోఖ విధానమునకు తగియన్నవి, 
కావుననే ఈ విషయమున జాయ సేనావతి రచన (వత్యేకపా3ధాన్యము కలదై 

శోభాబహుళమై, సహృదయతర్పకముగా నున్నడి, 
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ఈ లాస్యాంగము లలో సౌష్షవము ముఖ్యము, ఇది కలడి స ర్తి 

యగును, ఖర్యత సావధానముగా నమోక్షింప దగినది. స్థాపన ఆకర్ష కమై 

నృత్తములోని యాద్యంతరమ్యతా సూచకముగనుండును, * శేఖ అసాధారణ 
మైన రమ్యత నిచ్చును. అనలంకృత మెనను సొలంకృతము గా గోచరించు 

నేని రేఖ యున్నట్లు, డాల చాలి తి;కని తూకలి మొదలగునవి అన్నియు 

నాట్యవద్దతికి శోభానంపాదకములు, వీనిలోని కొన్నిటిని కొందరే చెప్పిరి. 
నృ తా రంభ సమయమున నర్తకి వాద్యానుకూలముగా బవ ర్హించుట యావ 

శ్యకము. ఇట్టి వానిలోని కొన్ని విధానములు దేశభాషలలో నధికముగా 
మాద్పుపొంది యున్నవి. నుగీత వాద్యత నర్వసమ్మేళమున యోగ్యతానంపొ 
దన మః లాన్యాంగముల కన్ని టికి శోభావిశేషములు సంపొదించున దై, అయ 

విధానము గతి సౌందర్య మిచ్చును. ఇంకను కోమలిక ఓయోరము, నర్తకి 
నర్తనములోని విశిష్టతను సూచించునవిగా నున్నవి. మనోధర్మము అత్య. త 
మా వశ్యకము, ముఖరసము అహార్యళోభానుతులముగా, భావవకటనానుదాల 

ముగా విశేషము సంపాదించునది. శేవ, విహసి, థవక, నృ త్త పకియలలో 
లాఘవ చమక్కారములను సంపాదింప గలవు, ఛండనము నృత్త త మొనరీం 

చిన నర్తకి సౌష్టవమును సూచింప గలదు. వేషవభూషాళోభిళ న ర్తనారంభ 
ములో నెట్లుందునో నర్తనానంతరమున గూడ అక్షిష వలె అమ్రాన వలె కాంత 
కాంతగా నుండ వలెను, ఈ దేశీలాస్యాంగములలో రంజకతా విశష మున్నది 
రమ్యత యన్నది. పాల్కురికి సోమనాధుడును, ముఖరసము సొష్టవము లలి 
భావము, ధూకలి, యుంకలి, శేవ, విభమ రేఖాదులను సాదరముగా నిరూ 
పించెను, నృ త్తరత్నావరీ కర్త లాన్యాంగముల నభివర్తించుటయే గాక వాని 
వాని యాయోజనము వలన కలుగు దేశీనృ త్ర తవి శేషము లను సాభిలాషముగా 
జెప్పెను, 

గోండలీవిధానమును సోమేశ్వరుడు నిర్మించెను, కల్యాణకటకమున 
నొకప్పు డెక భిల్లాంగన ఆటలాడినది, ఆ యాటను నియమానుసారమున 
వరిష్కరించి గోండలీ విధి యనెను. మహారాష్ట్ర భాషలో భిల్లి గోండలి, గోండు 
జాతి వనిత యగును, ఈ గోండలీవిధిని జాయవతి కుండలి యనెను, గోం 
డలి సంస్కృతమున కుండలి యేయినది, గోండలి చితుగోండలిగా వ్యాపించి 
నానాభావ భావనమున కవకాశ. మిచ్చినది, జాయన గోండలీనృ త్తమును 
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వర్తింవలేదు, రత్నాకరక ర్త కొంతగా రూపము నిరూపించెను. సంగీతము క్తా 

వలి గోండలి కుండలినీళ క్రిగా భావించి దేశీసృ త్రమునకును యోగ(ప్రాభవము 
(వతిపాదించెను. దేవను డింకను భావించి శుద్ధగోండలి సంకీర్ణగోండలి భేద 
ముల జెప్పి యిండు సంకులనృ త్తము కూర్చు బహుపాొతున3కల్పిత మొనరించి 

ఆలో 

యీ నృ శ్రాంతమున పిండీబంధయోజసమును జెప్పెను. గీత వాద్య తొల 
పబంధమును ఇప్పెను. జాయనయు నిరూపించెను, 

సేరణీవిధానము వి స్ఫృతముగా పృతిపొదిత మయినది. “పేరణి 

స్రేీరణియె శెవనంఒంధ శోభ కలది యయినది 'పేరణీన ర్తకుని లక్షణ 

ములు భానసీయములు. ఇతరులు కొంతగా జెప్పగా జాయన యింతగా 

జెప్పెను, ఫపేరణితో ననుయాయులును రంగమునకు వచ్చి వరివేష్టించి 

యండుటయ నిందు గోచరించును పేరణి నృత్త కైవార భుర్ద్ణర వికట 

తీతముల సంబంధమున రోంజన మిచ్చును. ఇవి వందొంగములు, వీని 

న్వరూవపరిషా.రమున కొంత భాపభేద ముండవచ్చును. కె వారము (పొక్ళృత 
పదము. ఇది కవిదారమని కార్లదేవు డనును. ఘర్ష్యర వాభ్యమున నా రేడు 

రూపములు కలవ, చేమాదులు ీ జాయన ననునరించిరి. పేరణి పాదమున సీ 
చిరుగజ్జైల మోత లుండుట యీ ఘర్గర విళవ్టత. కాలసహితములు రహళ 

ములు నయ్యు నివి రంజకములు, కొందరు కాలనహితముగనె యుండ 
వలయు నందురు. వికటనృ త్త మొకటి యున్నది. ఆది “వాగడ” మనిరి. 

మర్కట పిశాచాది హాన్యవేష నమాళయము హాన్యకరము. పేరణివిధానము 
సశ్చీిమభారతములో సౌరాష్ట్రములో తెలంగాణములో బాగుగా వ్యావ్త మయి 
నట్లు రజ్నూకరము రత్నావలి ఆరాధ్యచరితములు సూచింపగలనవృ, పద్య 

భారతములో నామసంకేతమె కాని వ్యాప్టినూచనము లేదు, శుభంకరుని 
సంగీతదామోదరము కాని, ఘనశ్యాముని నంగీతసారనంగృహము కాని, 
రఘునాధరధుని నాట్యమగోరమము కాని సరిగా చెవుగలవి కాలేదు పేర 
ణీలో అంగవిక్షేపబాహుల్య మున్న దనుట అభినయశూన్యత యున్నదనుట 

అనుట యగునా? 

'సేంఖణమును జాయన చెప్పెను. పొర్శ్వుదేవుడు చెప్పెను, రత్నా 
కరము చెన్సలేదు, దేవుడు కొంతయె చెప్పెను. జొయన విశేషములు చెప్పెను 
ఉద్ధతము లయిన ఊత్త్సుతి కరణాదు లిందున్న వనెను. ఈ ప్రేంఖణము 
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సపేఖణము (పేఖ్ఞణము నయినది. సంస్కృత మె (సేక్షణము నయినది. ఈ 

మ 
యా 

నృ త్ర మెటుత్సన్న మయినదో ఎట్లభివా్యాప్త మయినదో చెప్పుట యెట్లు? 

సంగీతము కావలిలో దేవనుడు _పేంఖణన్ఫ త్రము గీతశబ్ద (పబంధజన్య మని 

నానారరన సంవన్న మని నరనారీపవర్తిత మని విచిత్ర మని మనోహారి 
/ 

యని స్వేచ్చాకల్పిత్మకమ మని యనెను. ఈ నృ తవిషయమున జాయన 
అంటే 

చెప్పవలయు వానిని జెప్పెను. 

రాసకము బృందనృత్యము పాలకాభిరుచ్యను సారమున పొత్ర 

లుందురు, భరతుడు నాట్యవేదమున పూర్వరంగము చెప్పి పిండీ బంధముల 

ననేకముల నిరూపించెను, వాని సంబంధ మిం దభూ్యహ్యము. పిండీబంధము 

లలో విశేషముల వ్యాఖ్యానించుచు నభినవగుప్పుడు సజాతీయ విజాతీయ 

సమ్మేలనముల జెప్పెను. “న ర్రకీ యోజ్య మయిన పరస్పరసంబంధమె పిండీ 

బంధము. వకానాల్లావబద్ధ కమలయుగము వలె నజాతియము, హంనవదన 

పరిగృహీత నాల నలినము వలె నిజాతీయమును. గుల్మము శృంఖలికా శద్ది 

వాద్యము న ర్రక్మీతయ పృయోజ్యము. వేరొకటి లతాబంధము చతుష్టయ 

సృయోజ్యము. ఇది సజాతీయవిజాతీయాత్మకము వె చిత్ర్యసహము” అనెను, 

ఇంకను విశేషముల జెప్పెను, శారదాతనయుడు భావపకాళములో నింకను 

విశేషము సూచించెను. నంభూయనృ త్రము గుల్మ మని, అన్యోన్యబంధ నాత్మ 

కము శృంఖల యని, పరస్పరాంగవేష్తనమున లతానృత్త మని, ఒక్కొాకడు 

వెలిగానుండుట భేద్యకనృ త్త మని యనెను. చాల నెమ్మదిగా నగునది 

గుల్మము, కొంత వేగ మున్న శృంఖల, మధ్యమరీతిలో నుండునది లత్క 

అధికవేగమున నుండునది భేద్యక మనియు ననెను, పిండీ బంధములకు 

'యంతృము భ(దాననము శిక్షాయోగము మూల మని సామాణికుల నిర్ణయము 

ఈ విషయము భోజశ్ళంగార్యపకాశమున నింకను గలదు, పిండనమున పిండి 

యని గుంభనమున శృంఖల యని, భేధనమున భేద్య మని, డాఅవత్ లత 

యని జాయన నిశ్చయము, అవాంతరవిషయముల నిందు జాయపతి వి సరింవ 

లేదు. పురుషులు, నిం దుందు రనెను, నరనారుల యాహార్యమును "సూచిం 

చెను. రంగపువేశము సూచించెను, చర్చరీరాగముల నంబంధమును దేశీగీత 

సంబంధమును నూచించెను. అం దుండువారి పునః పునః పృవేళని(ప్ష్ముమణ 

ములను సూచించెను, 



i$ 

రాసకము గోపీకృష్ణుల రానలీలాాచకోము, రానము రసము నుండి 

వచ్చినది. రొనకాలము నమినరించియం నన్నది, శాడగీతము రాస మున్నది, 

ఆది రానకాభాసునొరి, రాసిక్ పం టాస్ సు సంబద్ధములె. శృంగార సకాశము 

లోని దోణరానిళరావములు దోయరాసికములో నున్నవి. నొట్యరాసకము 

కొందరిలో చర్చిరి యయిసది. చర్చరీగాసముతో పాొతృప్ర్యవేశ ముండును, 

పోషటుల వీరళ్ళంగోరరీరుల, గక తనము నుండును, మండలాకారమున 

నీ నృ ర్త ముండును. రోలు డింకను దీని వీస్తరించెను రాసక నాట్యరానక 

ములు గర్చ్పరితో నుండును, పడా ర్భాలినయాత్య్మకమై యుండును, హిందోలరాగ 

నంబంధ మందర కదీముళము,  దంగరానికములో దండషులు కోలాటపు 

కరలు నియతకృతిలో నిర్తీతము లం దానళ్యకములు ఈ నృత్తమున దండ 

ములనే కొక దొమరకనులు వట్టుదురు, చురిక్షత్తులు సట్టుదురు, *దండడామ శే 

భురీకొదండకొ” ఆ యో దేశీవిధానముల బట్టుడురు, సృాఠ్మసవేశమున నొక 

చమ కా. రవ్మకి]య యున్నది. మొదట నెనిమిది మంది వత్తురు. నలుగురు 

నలుగురుగా వారు వృద్దిసౌంది యరుచది నాలు గగుదురు. రెండు బారులుగా 

మందు. ఇందు భోజలానముటను గు ర్తిందుట మంచిది, 

శివపియము $వాదేవిపియము కినదేవప్రియము నగును, ఇది 

చై ననృ క్త హు, 4వోత్నవషమయముల సృదర్శనయోగ్యము, నానావాద్యము 

లున్నవి. కాళ్ల దేవుడును దీని నెప్పినాడు. ఇందలి వాద్యము పెద్దది, లోహ 

నిర్మితము. నర్వాకృతి. ఇందరి వారి యాకృ్ళతి శై వదీక్షాకృతి. చింతు 

నృత్యం చింది. జొయిన చెప్పిన ఫె నేమ దామోదర దేవనలు చెప్పిరి 

విందులు చ్యవిడదల్లభములు. గాతరలలో చిందు లున్నవి, వటహాములు 

స్పులలు వినవిడును, తిరుగుకాటుతో నుద్యమము పూసువారును చిందులు 

వేయింతురు, 

కందుకన క్రనము కంరుకథేలనముగా కావ్యములలో నున్నది 

దంగి దశ కుమారడరిరములో “5ందుకానతి” ఓడు తెచ్చుకొన్నది, కందుక 

తంతృమును కలడట! కాముసీకర్ (మహోరము కందుకథాగ్యము, ఆ యాటలో 

కరణ మధుర విహారము రమశీయము, కందుక మాడు నాడు పిల్ల నొక కవి 

వ్యానరరకాస క్షగా విర్తించెను. ఆ కందుకమును దూచి కాసుకు డొకడు 
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కందు కకృ్ళతిత్వము సంభావించెను. అవనమనోన్నమనములతో నాడు నపుడు 

నేలపై కందుకగతు లనేకవిధముల నుండును, కందుకనృ త్త మొక బృంద 

నాట్యము నగును, చారులలో గతులలో లాస్యాంగములలో నిది సంకాంత 

మగును. భాండికనృ-త్త మొకటి భావనీయము. పశుపక్షల కూతలు కూయు 

వారు హాస్యకారులై లయానుగతము గా నర్తనము సల్పుదురు. వభువుల 

చిత్తరంజన మున కుద్వేగశాంతికి మనఃపరావర్తనమున కిది యపయోగిం 

చును. ఈ యనంతరము ఘటిస స్రీ నృత్తమును జాయన నిరూపించెను 

గాని యది విస్పష్టముగ లేదు. ఇది ఘటిన ఘడస ఘటన పదముల వ్యవ 

హారము నిందున్నది. ఇందు ఘటిసుని శ్రీ నృత్త ముండునా? అయిన ఘటిన 

(శ్రీ ఘటిసస్త్రీ కావచ్చును. ఇందలి స్రీ చండాలవనిత మధురగా[త ఆధ్యాత్మిక 

ఈత్త్వకీర్తనము లాలప్ించును. చర్యాపదములు పొడును. హుడుక్కా 

వాద్యము స్క-ంధమున ధరించును. చుట్టును నారీనరులు చేరుదురు. వేణు 
వూదుదురు. వాద్యములు మోగింతురు, ఇది, ప్రధానముగా శ్రీనాట్యము. 

చారణనృ త్తమును ఇచట భావసీయము. ఇది గుజరాతమున పసి 
ద్ధము. ఊదాత్తు లాచరింతురు. దోధక నృత్తము ననుసరించిన గేయము 
లుండును. కుంభకర్ణుడు దీనిని దోధక్షనృ త్త మనెను, ఇది లలితము నుద్ద 
తమునై రంజకముగా నుండును, వామదేవీయమున నిది యన్నదట. బహు 
రూపనృ త్తము బహు గృంంధములలో నున్నది. సంగీతమకరందము నంగీళ 

సారము సంగీతకౌముది సంగీతదామోదరము సంగీతనారాయణము మొదలగు 
నవి దీని నిరూపించుటచే నిది దేశవ్యాప్పమై యుండును. నాటకీయరీతులు 
భాషీయభాషణములు వాన్తవికతాన్ఫురణములు బహురూపములో నున్నవి. 
వేగముగ వేషము మార్చుట పాతోోచిత పద్యపళనము నానాభాషాభాషణము 
దీనిలో నున్నవి, నరులు నారు లిందు సహకరింతురు. దీనిలో సోమనాధుని 
సంవాదము నున్నది. “కమమొంద బహునాటకము లాడువారు, లలితాంగ 
ఠసకలాలంకార రేఖ లలవడ బహురూవ మాడెడు వారు” ఇవి పాలుుటిీకి 
వచనములు. ఆంధదేళములోని పగటివేషముల వారు దిహురూప్పలు, 

కోలాట నృత్తము (తాటిపై నడక గడ'పె సాము, బరువు మోతలు 
ఎత్రెగురుటలు ఇందున్నవి. జాయన చెప్పినంతగా శారదేవుడు చెప్పలేదు, 

గ్ 
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విజయదశమి దసరా మహోత్సవములలో నివి భావిశము లయినవి దోం 

బులు బుమ్మరు లీ యాట సొాగించిరి, 

ఇట్లు దేశీన్స త్తములను జాయ సేనావతి చెప్పిచెప్పి నర్వసాధారణ 

విషయములను సముచితముగా నిరూపించెను. స్ర్త్పక ముఖరి (వతిముఖరి 

బృంద ముఖ్యగామక లక్షణములను జాయపతి సంగతముగ హృతిపాదించెను. 

బేణువాదడలు మధురకంఠ లయిన మగువలు నుండవలయ వా రందరు 

బృందమున నుందురు. బృందసముదాయము నంహదాయయై ఊ త్తమో త్తమ. 

ఊ త్తమ-మధ్యమ-అవర-కనిష్ట భేదమున ప నిదే నియతవ్య క్రి కియుతమై 

యుండుటను జాయన విశదముగా పృతిపొదించెను 

ఇట్రింతి గా జఇజవృువలయు నది చెప్పి తెప్ప జాయ సేనావతి భరతొధి 

ముఖుడై నృతృళాలా వైభవము కీర్తించెను. శాభా[తయము తద్యోగ్యత 

తదూ్రూపవై భవము సర్వము భరతభావ[వతివింబము. రంగపీఠ రంగశీ ర్ల 

భాగద్వయ పతిపాదనమున సమోక్షరులు భావపదముల సెంచుకొనిరి, 

జాయన రంగ+ర్షమె చెప్పెను. బహుజనవరివార సుందు రాసకాదుల రడి 

యూగ్య మని భావించి యుండును. మహారాజ్ఞి మ చమహారాజనమివమున నువ 

విష్ణయై యుండుటను జొయసేనాపతి యంగీకరింవ లేదు. అనంతరము సభా 

జతి సభ్యులు మాన్యులు పేళఇభవనమున నువవిష్ణుల యండవలయు విధా 

నము సూచిత మయినది, రంగశీర్తమున నాలుగు స్తంభముల సంవిధానముతో 

నొక మండవ ముండుటను అచట యవనిక లుండుట న ర్లకీద్వయము (ప్రధాన 

నర్తకి యచట నుండుటను జాయన నిరూపించెను, ఇట్టి రంగశీర్షమున (పయో 

గము గుకఠ మని రమ్య మని జాయన భావించి యుండునో? రంగమున 

నుండవలయు యవనికల సౌందర్యము నిరూప్త మయినది, ఈ పృఘట్ట 

మున నర్తకి యాహార్యము భావనీయము, సర్వాంగసొష్టవాభివ్యక్తికి నేపధ్య 

మల్పముగా నుండవలయుటను అగ్నిమి[తుని మాలవికను జూచి భావింప 

గతము, 

నాట్యరహాస్య మును జాయ సేనాపతి స ప్తమాధ్యాయమున సూచించి 

నాడు, అది నాట్యప్రాణము. నృత్త గీత వాద్యముల సామరన్యము నభాపతి 

నాత్మపతిగా భావించుట ప్రే కాధీస్టవ్రయోగము సర్వము రసభావవర్యవ 

సానము పొందుట భావనీయము, 
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పయో గొరంభమున గంలీర మయిన నాదపూరణము వాద్య(పయో 

గము సర్వము నిరూపిత మయినది, ఇక నృ త్తప్రృుయోగ మావశ్యకము. 

దాని నర్తకి చేయును. ఎట్లుగా చేయునో నిరూపితము కాలేదు. పూర్యనిరూ 

పిత నంసా్యారమున నది 'సర్వము భావనీయ మని జాయన భావించెనా? ఈ 

పృఘట్టమున నావళ్యకము తుుటిత మయినదా? సహృదయత్వమున నృత్త త 

సౌందర్యము సంభావించిన సభాపతి న ర్రోకి నమ్మాన మొనరించుట కవిగాయ 

కాదులకు సమ్మాన మొనరించుట సర్వము భావనీయము, సభాపతి |ఫవేశ 

మున ముఖ్యన ర్తకి పృవేశమున జాయన సూచించిన విశేషము లానాటి సం[ప 

దాయములకు సూచకములుగా నున్నని, 

శ్రీజాయ సేనాపతి యీ గంధము నిట్లిట్లు రచనము చేయట యభి 

నందనీయముగ నున్నది. జాయన రచనాదికారము కల రచయిత. కవితా 

సౌందర్యము నిరూపించిన కవయిత. విషయబంధ రమ్యత నూచించిన 

హృబంధ తద్విదాహ్తాదకర మయిన నృ త్తరత్నావలి రచించి విశిష్టతను బెల 

యించిన మేధావి. 

ఇప్పటి కిట్లు నిరూపించిన దంతయు నృ త్తరత్నావలీ గృంధభూమి 

కార్థ ముగా శ్రీరాఘవన్ నిరూపించిన మహార్ధమునకు సం[గహోర్ధము, 

శ్రీరాఘవరచన పెద్దది, నాయీ రచన చిన్నది. "ఇట్ట రూవ సిద్ధికి వలయు 

వానిసి సీకరించితిని, తద్భావసంవావము పొందనివి యేమేని యన్నచో 

నవి నా భాషాగతములు, సా హి తీ;వ లభ రచన సర్వము రాఘవచ్చాయా 

బలసంపన్నమె, ఇంకను నే నేమేని యనునంధాన మొనరించితినా? సంన్క్బుత 

గృంధభావము నా భాషలో ననుగత మగుటకు నే నేమేని యొనరించినచో 

నడి నా సంస్కాారసంవాదనంపన్న మని సహృదయులు సంభావింతురు. 

అను, 
ద 

శ్రీమాధవరామ శర్మ 



శ్రీ సాహితీవల్లభ, ఆంధంభో జ 

శ్రీ ముళ్లపూడి తివురాజుచౌదరి 

వ౦శ వైభవము, 

ఆంధ దేశమునందు కమ్మవంశమునకు సంబంధించిన విశిష్టత 

చిఠశకాలముగా దేశమంతట వృసిద్ధముగా నున్నది. దేశనంరక్షణో ద్యమములో 

భ|దతావరిరక్షణములో నటునిటు సామరసన్యసంధానములో కమ్మమహాజను 
లనేకవిధములుగా హృశ సన్తి సంపొదించినారు, అఆంధృసామాాజ్యవై భవమునకు 

కాకతివంశపాలకపభువులు హేతువనుటలో నర్వచరితము నిదానము, కొక 
తీయాన్య్వయ మత్యర్కేందుకుల (పళస్తిక మని విద్యానాధుడు నిరూపించెను, 

ఒకప్పుడు క్ష [తియపాలకులలో కొందరయిన సూర్యచం (ద్రవంశమర్యాదానుయా 

యులు న్వసమకాలమున నన్యుల యొ త్తిడి కొదిగి యదాసీనులై యుండగా 

కాకత్రీయక్ష తృపాలకు లొత్తిడి నెదుర్కొని ధర్మనిష్షులె కర్మవీరులె యుండు 
టచే నత్య ర్క ందుకుల (వశ స్తికల వారయి కలవారయినారు. నాటి కాకతివం 

శమువారికి నేటి కమ్మవంశమువారికి కల సంబంధము చరితనం వేద్యము. 

ధర్మి కర్మి వంశమువారలకు విశిష్టత యున్నది. అట్టి కర్మి వంశగౌరవము 

కమ్మనం॥ళ గొరవమునకు నిదానము. కమ్మమహాజన వంశభదృములయిన 

సంపుదాయార్థ ము లింకనుండవచ్చును, న్వధర్మకర్మాసక్పులై దేశభద్యతకు 

తమ పాలనళక్తిని నీతిజ్ఞతను పంజ్ఞావికృమగుణనంపదను వెలయింవజేసిన 

కర్మవీరులు కమ్మవీరులు. వీరు కమ్మవారుగా తెలుగునాట (వసిద్ధులు, ఒర్ 

నాట్ యలజడిలో జడిమ లేక [పవ ర్తించిన కమ్మవారి రక్షణ ధర్మ మాంధ 
దేశ మంతట ధర్మకేతన మయినది. అట్రప్పటి కమ్మవారు నంవదై షభవసం 

పొదనము కన్న భద్రతావైభవసంపాదనమునకు రక్ష ణళిక్షణవై భవనంపాద 

నమునకు సాంస్కృృతికవై భవసంధానమునకు యత్నించినారని (శ్రీ ముళ్లపూడి 

తిమ్మరాజుచౌదరి గారిని గుర్తించి నప్పుడెల్త గురునకు వచ్చును. 

ఈనాటి పశ్చిమగోదావరి మండలమున కమ్మవారి వంశములందు 

సుప్రసిద్ధ మయిన శ్రీ ముళ్లపూడి వంశము వారి విరిష్టత విశిష్టబంధు వం? 

ముల నాఠశల కందరకు శాఘాస్పదోము, గోదావరీ తీరమున కమ్మ వంశపు 

జమీందారుల కందరకు తణుకు నగరమున నున్న శ్రీ ముళ్లపూడి వంశము 
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వార్నిపై (పీత్యాదరము లధికముగా నుండుటలో (శ్రీ ముళ్లపూడివారి వంశము 
నందున్న దె వీనత్త్వనంపద నిదానము, శ్రీ) ముళ్లపూడివారి బంధువంశముల 

వారందరును సముదాత్తరీతి కల యుదారన్యక్రులు ఆయా వంశముల వారి 
యాకార నొన్టవము గుణనంవ త్తి ధార్మికత మొదలగునవి యన్నియ శ్రీ 
ముళ్లపూడి వారిలో మూర్తములై గోచరించును. యెండ్యాలవారు యార్త గడ్డ 
వారు జాగర్హమూడివారు కాట్రగడ్డవారు చిట్టూరివారు నిడదవోలువారు బోళ్ల 
వారు యలమ్తివారు మొదలగు సర్వబంధువంశళగౌరవ సమిక్ష శ్రీ ముళ్ల 
పూడి తిమ్మఠాజు సమీక్షలో స్పష్ట మగును, 

తణుకు పట్టణములో శ్రీ ముళపూడి తిమ్మన్నగారు మంచి 
భూస్వామి. నర్వస్వామి, తణుకు నట్టణస్వామి. (శ్రీ తిమ్మన్నగారి యాన్మీ 
యత యానాటి పాలకులకును హర్షాస్సద మయినది. శ్రీ తిమ్మన్న జమోం 
దారుగారికి బావగారయిన దొమ్మేరు జమిందారు శ్రీ పెండ్యాల రాయడుగారు 
వియ్యంకులు నయినారు. (క్రీ తిమ్మన్న జమిందారుగారికి ప్పుత్రసంతానము 
లేకపోవుటయు నొక విశిష్టతకు హేతువయినది. సెండ్యాలవారి దొహి[తుడు 
(శ్రీ ముళ్లపూడి తిరుపతిరాయడుగారి కుమారుడు శ్రీ వెంకటరాయుడు గారు 
తీమ్మన్నగారికి దృత్తపుత్రుడయ్యెను. ఆ (శ్రీ వెంకటరాయడుగారి కుమారుడే 
శ్రీను భవూడి తి మ్మ రాజుగారు శ్రీ తిమ్మరాజుగారు ఈ 
యిఠువదవ శతాబ్దారంభమున 10_10...1901 న జన్మించిరి, అప్పటి 
నుండి వృతివర్త్ణము శరన్మాస మధికముగా పర్వదినమైనది. (శ్రీ తిమ్మరాజు 
గారికి వృస్తుతము న _ప్పతి సంవత్సరములు. ఈ స్పప్పతి శరత్తులలో (శ్రీ తిమ్మ 
రాజ సముల్రసితము లయిన విశేషము లనంఖ్యాకములు, శ్రీ తిమ్మరాజు జన 
కులు (శ్రీ రాయడుగారు వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధివె శద్యము కల జమిందారు, 

dt ఒం సువర్తపుష్పాం పృధివీం చిన్వంతి పురుషాస్త్ర్రయ।ః 

భూరశ్చ కృతవిద్యళ్చ యశ్చ జానాతి సేవితుం.” 
రాయడుగారి దృష్టిలో రత్నగర్భ రత్నగర్భమైనది. రాయడు సువర్ణ పుష్ప 
ములు పూయించెను. వంశనంపదలు విలసిల్రిన వి, ఉండాాజవరము, లింగాల, త్యాజంపూడి తన జమిలో చేరినవి, సర్వనమయము లందు ధీరుజె రాయ డు 
రాముడయ్యెను, 

న్ 



ఫ్ 

“వజాాదపి కఠోరాణి మృదూని కుసుమాదపి 

లోకో త్తరాణాం చేతాంసి కోను విజ్ఞాతుమర్హతి.”' 

రాయడుగారి హృదయ గాంభీర్యము “కోసువిజ్ఞాతుమర్శతి.” పామరులగు 

పనివారు వృద్దులయినను తమసంతతి వారికి రాయడుగారి జొదార్యమునే 

చెప్పికొని చెప్పికొని మురిసిఫోవుట కలదు, శ్రీ రాయడు కుమారుడు 

శ్రీ తిమ్మరాజు, శ్రీ తిమ్మరాజు తండి శ్రీ రాయడు. (వశ స్ప పితృమ త్త్వము 

అట్టి పుగ్రిత కతిపయవ్య క్తినివమై యుపజీవ్య మగును, (శీ వేంకటరమణాందా 

జాని శ్రీ తిమ్మ రా జు పితృమాన్ అగుటయే కాదు పృతియు నయ్యెను, 

శ్రీ తిమ్మరాజు కుమారుడు (శ్రీ హరిళ్చం(దవృసాద్ ప్రశ స్పపితృమాన్ ఇక 

నీ వంశమున ఇట్టి పుుతిత ఈదృశపితృమత్తతరతరముల రాజిల్లగలదని 

హరిశ్చం[ద[పసాద్ను చూచినపుడు వారి పిల్లలను చూచినపుడు స్పష్టముగ 

మనసులో స్ఫురించును, ఇంతటి వై శిష్ట్యవై దగ్గ్యములకు శ్రీ రాయడు 

సతువా? శ్రీ తిమ్మరాజు కారణమా? (శ్రీ హరిశ్చంద్భపహసాదు నిదానమా? 

“ది ఇట్ల" నుట సువవము కాదు. భూతార్థ ముల కధిమి వర్తమానాంశముల 

వర్తనము ఒక్కొక వంశవై భవమునకు మూలము. అట్టి సర్వమూల మో 

వంశమున కుదురుకొనినద్దీ. శ్రీ హరిశ్చుందృుప్రసాద్ ఆంధ్యవ్రృభుత్వ శాసన 

సభ్యుడయ్యెను, నర్వవ్యపహ ర్త యయ్యెను. దేశముల (వదేశముల విదేశముల 

తం(డిపేరిట తాతపేరిట విద్యా వాణిజ్య వ్యాపార వ్యవహార వ్యాహార 

విహారాహారసంస్థల నేకములు నెలకొల్పుటలో నిపుణమతియయ్యెను. సర్వ 
హృదయములు హరిశ్చంద(పసొద్ హ్మనన్నహృదయములో నున్నవి. సమ 

కాల నర్వజన సర్వ(శ్రీ హృదయములందు హనన్ముఖడు సృనన్నముఖుడై న 

హరిశ్చంద్రుడు గోచరించును, ఈ వైభవము ఈ పుతవై భవషును శ్రీ తిమ్మ 

రాజుగారు స్వాత్మవై భవముగా స్వాత్మీయవై భవముగా నంభావించును. కాని 

ఇది సర్వలోకవై భవ మయినది. కృతకార్యు లయిన వీరవ్యక్తుల హృష్ట 
పుష్ట భావము నేత్రద్యుతులలో శోభించును, (శ్రీ తిమ్మరాజుగారి నాలుగునేత? 

ములలో |వతిబింబితమయిన లోకాలో కమ తుష్టిపుష్టి కలదై క్షణక్షణము 

కణకణము భొనిందును, 

శ్రీ తిమ్మరాజుగారి విద్యావ్యాసంగము అనహాయోద్యమారంభ 
పర్యంతము మైనది. మహాత్మమహాభావములు తిమ్మరాజ వీరతాధీరతలకు 

పాఠము చెప్పినవి, అప్పటి మహాజాతీయ మహాపాఠశాలలో [పధమవిద్యార్థి 
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యైన శ్రీ తిమ్మరాజు నేటికిని విద్యార్థి ప్రాథమ్యము ననుక్షణ ముద్భోధిం 

చును. "ట్ర తిమ్మరాజ నయనీతి బలము జయవాదము పెట్టుచు ఉనమండలా 

ధ్యక్ష్య్యమును (తణుకు తొలూకొ బోర్డు (పెసిడెంటు పదవి) “మాండలిక సంఘ 

సదస్యత్వమును (వళ్చిమగోదావరిజిల్లాబోర్లు మెంబర్షిప్) పశారంజనమ్లున 

కర్పించినది. తణుకు పట్టణ సర్వాభివృద్ధికి తత్సంఘాధ్యక్ష్యము (తణుకు 

వంచాయతిబోర్లు (పెసి సి డెంట్ పదవి) వహించిన శ్రీ తిమ్మరాజుగారే సర్వ 

హేతువు, తరతరములుగ సంకృమించిన జాతీయ శయ భావము తిమ్మరాజు 

రాజనీతియె సర్వజనులకు విద్యాబుద్ధివృద్ధి రీ తులకు నీతిరీతులను సంపాదించి 

నది. (శ్రీ తీమ్మరాజ విశాలహృదయము నందు ఉపాధ్యాయులు కవితా(ప్రజ్ఞులు 

పొండి తీ|వతిభులు చరిత చరితులు సహృదయ హృదయులు సర్వభాపుకులు 

సర్వభావములతో గోచరింతురు, సంన్క్బుతాం ధ్యాంగ్ర హిందీ ప్రృముఖభాషా 

గృంథములు అతిసహ[సములు తిమ్మరాజవాననా వాసితములై న అందర 

కుద్చోధము లిచ్చునవి మైనవి, రాజు రాజన్యులు నెలకొల్ప దలవని నువ 

గంంధాయతనము లోని (పతిగంథము నందును తిమ్మరాజు శీరఃకంన 

మున్నది. ఉత్తమరచనా (వ్రకాశమునక్రై నవ్యానవ్యకాన్య ప్రకటనమున క్రై 

రాయలముదృుణాలయ మున్నది. (శ్రీ నరేంద్రనాధ సాహిత్యమండలియు న్నదిం 

శ్రీ తిమ్మరాజుగారి ద్వితీయభార్య కాట్రగడ్డవారి కమలాదేవి యైన 

సౌభాగ్యవతి శీ కమలాదేవి, గుంటూరు మండలములోని ఇంటూరు నివానులు 

శ్రీ కాట్రగడ్డ శ్రీరాములుగారు తమప్పు తిక యైన శ్రీ కుంకుమశోభిత కమలా 

దేవి గారికి శ్రీరామ లిఖించినది మొదలుగా నా శ్రీమతి వై దుష్యవాసితమతి 

యెనది. శ్రీ కమలా శ్రీ తిమ్మరాజ కుమారుడు శ్రీ నరేందనాధుడు. ఆ 

నశేం|ద్రనాధుడు నురేం[దనాథుడై నాడని (శ్రీ కమలాతిమ్మరాజుల కన్నులు 
నిత్యము స్విన్నములగును. ఈ వార్త మేనాటదో మైనను ఈ నాటిదిగా 
భావించి సజలనయను లై అనావేద్య వేదనులై పుటపాకవుతీకాశాంతర్జూఢ 

ఘనవ్యథులై యెఖైట్రో “అగుదురు, ఆ నరేం్యద్రనాథుడు లే వయనుననే |వజా 
స్వామ్యసంభావనుడై ఓజస్వే తేజస్వి యయ్యెను, బుషీవాలిలో విద్యార్థిగా 

నున్నాడని ఆ కన్నవానిని ఆ చిన్నవానిని భావించి సంభావించి ఎంతగనో 
ఊవ్వెత్తుగా హృదయము పొంగించుకొనిన (శ్రీ కమలాతిమ్మరాజుల హృదయ 
ములకు నిత్యసంవేదన మున్నది, కాని హరిశ్చంద్ర దర్శనము చం[దదర్శ 
నమై వారువ్విళ్లారుదురు, ఆ నరేం(ద్రనాథ స్మృతి పృతీకమే +) నరేంద్రనాధ 
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సాహిత్యమండలి. శ్ నరేం్యదనాథ సొహిత్యమండలి అనేక వండితులను 

కవులను అసాధారణముగా సత్కరించినది. అనేక (గంధములను (పకటించి 

నది. నరేంధదుని పేరిట మహాపాళశాలలో మహాభవనమును వెలసినది. వీరి 

నందనుడైన న రేందనాథుడు నర్య్వానందను డై నాడు, 89 హరిశళ్చ్ళం[దపసాద 

హృదయానలఠఅడుడును నై నాడు. 

నామసంస్కాార మొక అద్భుతవై భవము. ఆనాటి శ్ హరిశ్చంద్రుని 

ధర్మపత్ని చం్యద్రమతీదేవి, ఈనాటి శీ హరిశ్చుందు)ని ధర్మపత్ని శుభనామ 

మును నదియే, శీ రిమ్మరాజ జనకుడు శీ) రాయడుగారు శీ హరిళ్చం|ద 
ప్రసాద్ను నిత్య మెట్టి జాగరణముతో నుండవలెనో యద్బోధించి సిద్దభావుని 

జేసి కై సుమిల్లు, షుగర్ మిల్లు, టెక్స్ నైల్ మిల్లు, ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ, 

pn కాలేజి, “ఎడ్యుకేషనల్ 'బృన్లుః మెడికల్ ట్రస్టు, వై ద్యాలయ నిర్మా 

అను, ఇం|(డస్ట్రీ యల్ నూలు, ఇంపెనీరింగుకా లేజి మొదలగునంస్థల సిర్మాణ 

సంకల్ప బలమంతయ హరిశ్చం[ద[వసొద్ భావబలము. ఈ భావబలమునకు 

భావభలమయిన భావుకధభధావుని భావసంభారము హేతువు. శః 

భావభావకుని భావములో పూర్వ తనాద్యతన మహాభావుల మహాభావముల 

మేలి కలయిక యున్నడి. అట్ట నర్యాభావకుడు శ్రీమాన్ వేంకటరాయడుగారు, 

శ్రి వేంకటరాయుడుగారు శ్రి హరిశ్చం[,ద(పసాదుగారి జ్యేష్ట తనయుడు. 

నయో పేతులు, వినయోపేతులు. తాతము త్రాతలనాటినుండి సొంనందాయిక 

ముగా వచ్చు ఆచార వ్యవహారముల కాశయదాత దొమ్మేటి మేటిజమిందారు 

$9 పెండ్యాల శీరామచంద? వేంకటకృష్ణరంగారావుగారి జామాత, శ్ర రంగూ 

రావుగారు by తిమ్మరాజుగారి మేనల్లుడు, అల్లుడును, ఇట్లల్లుకొనని వై భవము 

కల వంశమున శ్రీ వేంకటరాయడుగారు ఉఊభయవంళ గౌరవ[పతిష్టా విశిష్టత 

లకు నంధాత. 

“రావం తదోజస్వీ తదేవవీర్యం 

తదేవ నై సర్గికమున్న తత్వం.” 

$) వేంకటరాయడుగారు, ది. కాం., వట్టభ(దులు, భాషారసికులు, 

సారస్యతహృదయుబు, భావహరిశ్చందత స్వభావ తిమ్మరాజత నర్యభావ 

జేంకటరాయత శీ వేంకటరాయడుగారి సర్వసంవ త్తి తి, ఆస్థాస్వాన్థలు కఠ 

యవశీ వేంకటరాయడుగారు అక్కుమాంబా "బక్స్మైల్సు మిల్లు సర్వేశ qుడై 

తణక్షణ నవంనవధభావుడై యుండుట తండి?కి తాతకు అటువారికి ఇటుఫారికి 
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నిత్యమానందముగా నున్నది. వర్ణమానభావుడగు శ్రీమాన్ ధీమాన్ క వేంకట 
రాయడుగారు రాజనీతి ప్రజానీతి లోకనీతి ఆర్థికరీతి సాంఘికరీతి పారి|శ్రామిక 
హృగతి పరిశీలింపగల వృతిభాశాలి. ఈ రాయడుమూర్తిలో 0) తిమ్మరాజు 
గారు (ప్రాక్తనులను భావికాలమువాథలను భావించి స్వస్సంద సమ్మాదము 

వహించును, 

కీ) తిమ్మరాజ భావవ్యూహము భావవేగముతో లోక మంతయ 
సంచారము చేయను. శిల్పనుందరమయిన శరీరసొన్ష్లనము కల శ9 లిమ్మ 

రాజ శిల్బాన క్తి ఆం|ధానాం[ధ మండలములలోని సర్వళ౭ిల్ప దర్శనభావసును 

నిత్య మతిశయింప చేయను, శీ జాయసేనాని నృ"త్తరత్నావళిలోని నృత్త 

నృత్య భంగీ విశేషములు గుర్తించి గుర్తించి నృ త్తరత్నావళిని కూడ లో కము 

గుర్తించునట్లు చేయవలెనని నంకల్పించెను. ఆ సంకల్పము నేటికిట్లు కల్పక 

కల్పకమె సఫల మయినది. కవిపండితులకు భాషారసికులకు చరితాస కి 

యున్నచో చరిత కాకృతి యేర్పడునని లోకమునకు వీరభావము కలుగునని 

తిమ్మరాజు భావము. తన మహా (గంధాలయములో తాను చదువని (గ్రంథము 
లేదు ఏ పుస్హకము కావలె నన్నను వెంటనే గుర్తించటకు శ) తిమ్మరాజు 
గారు సహ(ననేత్తుడు సహ్యసకరుడు. అభినందనీయ సచేత స్తముకల _స్థ్వ్వకీలు 
నకు కవిపండిత సనత్క్మా_ధకాంక్ష సహజ సంవిద్ధర్మమనుట 89 తిమ్మరాజ భావన 

మున కలుగును, కవిపండిత సహృదయులతో నెప్పుడు మాటలాడినను సాలో 
చన దృష్టితో నిత్యజిజ్ఞానువులై భావసంచాలన మొనరించుచు భావనంవాద 
సంపాదనమునకు కృతయత్నులగు శీ) తిమ్మరాజ భావనులు లోకమున నధిక 
ముగ కావలసి యున్నారు. కవులకు పండితులకు భావవిశ్రాంతి యున్నచో 
నప్పటి యేకాంతతాసుభితమతులై వారు నవ్యభవ్యసృష్టి యొనరింపగలరు, 
ఊది? కభావములతో వెలువడిన ఉద్యమములు నిలుకడకలవి కాలేవని యను 

భవమున గుర్తించి శ తిమ్మరాజుగారు లోకమున భాషాదబిలము తగుటకు 
వగచి వగచి పునర్నవీకృతి కలుగచేయటకై నిత్యము యత్నించును. 
న రేం్యద్రనాథ సాహిత్యమండలి పక్షమున ననేక [గంథములను వెలయింపచేసి 

యింకనట్లు చేయటకు నిత్యము సానుసంధానుడగు శ్రీ తిమ్మరాజుగారు బిహు 
శ్రుతసంప త్తికల భావవేది, జనురంత రసంసా్కాారములు కొందరిలో మా(తమే 
యుద్బుద్దములై కొర్యశూరత్వము సంపొదింపగలవని వీరి వంటి వారినీ 
చూచినప్పు డనిపించును, సాహితీతాపనులై న ఆలంకారికులు నాయకునకు 
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వలసిన లక్షణములను కొన్నిటిని నిరూపించిరి, ఆ నాయకగుణములు కల 

శ్రీ తిమ్మరాజుగారిని చూచినచో సమధికముగా నిరూపింపవలెనని యనిపిం 

చును. ధర్మ వీరుడగు మానవుడు ఊఉ తమమానవత్వమును దోషరహితమైన 
జీవననంస్కృృతిని (వకటమొనర్శ్చ గలడు. సామదానవేద దండములను 

స్వసంస్కారసాధనములుగ చేసికొనిన చౌదరి ధర్మసంవిజ్ఞానము శీ థిమ్మ 

రాజుగారితో చక్కగా నెలకొని యున్నది. “రచయితలు దినదినము వ్రాయ 

వలెను. అట్టు నిరంతర రచన వారి భావప్రసారమునకు హాతువు.” పండిత 

గోప్పియే నాకు ముఖ్యము. కవి మానసము లందు సమధికముగా విశేషము 
లావిర్భవింపగలవు. ఏదియేని కార్యావసరమునకై కవిపండితుల నువయో 
గించుకొనుట యుక్తము కాదు. ప్రాథమికపొఠశాలల పరిస్థితి శోచనీయముగా 
నుండ కుండునట్లు పరిశీలించుట యందటరి కార్యము (గంథముల వలన 

యవయోగమును తోకమందుకొనుటలేదు. అట్టి యత్న మావశ్యకము. అము 

(దిత ముదణ మావశ్యకము, అవనరా పేక్షతరదన మత్యంత మహేళ్లతము. 

ఊ త్తమసాహిత్యప్రృకాశనాభిలాష భూ ధన స్వాములకు కలుగచేయ వలసి 

యున్నది. నాకు కర్తవ్యముద్చోధింపుడు. నన్నుపయోగించు కొనుడు.” 

ఇట్లనగల ధర్మవీరు లెందరో అందరి సమాహారరూపముగా శ్రీ తిమ్మరాజు 

గోచరించును. 

తండ్రిమాట అనినచో భయభక్తులు శ్రద్ధాయు క్తులు సక్తి 

కలిగి శద్ధాకువై భావార్ట్రచిత్త తతతో కరుణాత్మకవ్య క్రీ రగా గోచరించు శీ తిమ్మ 

రాజ సొమనస్యము నిత్య మపృధృష్య మభిగమ్యమునై యుండును. అనేక 

శక్తుల 5 కోండీకారము జాయమానకటాక్షము కట వ్యక్తులలో భాసించును, శ్రీ 

ముళ్లపూడి తిమ్మరాజుచౌదరిగారు న్వయం వ్య్యక్త్షవ్య క్రీ. నృ త్రరత్నావలీ 

సాహితీవల్లభాకృతిన్వీకర్తృతా నిమి త్రముగా తమ భానసమాబేశదునకు స్పష్ట 

కృతిని కల్పించుచున్నారు, శ్రీ హరిశ్చం[దపుసాదై కదృష్టిమై శ్రీ తిమ్మరాజు 

చౌదరి జమిందొరుగారు ఈనాడు సాహితీవల్లభతాసమాదర పృతీకముగా 

(శ్రీ మాధవరామశర్మ నంకలితమయిన సాహిశివల్లభాంచిత నృ త్తరత్నావలీ 

గృంథమును కృతిస్వీకార మొనర్చుట కుత్ఫుకులై యున్నారు. అస్తు. 

రరులు 
అజో 



11. 

12. 

(శ్రీ తిమ్మ రాజుగారు 

కృతిపొం దిన [గ౦థములుః 

గం9ధము, కవి, 

రాజానందము : శ్రీ పండిత పెన్మెత్స సత్యనారాయణ రాజూ 

బుద్దగీత : శ్రీ వేదుల నూర్యనారాయణళర్మ 

కాకతి పోఫలరాజు : శ్రీ వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ 

ఆర్యచాణక్యుడు : శ్రీ వేదుల సూర్యనారాయణళర్మ 

ముసునూరి కావయ : శ్రీ మేడూరి కృష్ణమూర్తి, 

కవిరాజు ; శ్రీ త్రిపురనేని రామస్వామి 

భవిష్య పర్వము: (శ్రీ మల్లాది సూర్యనారాయ ణా స్త్రి 

జాచిత్య విచారచర్చః శ్రీ జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ 

సుబృహ్మణ్యేశ్వరశతకం: (శ్రీ ముసునూరి సూర్యనారాయణ 

కరిమింగిన వెలగపండు: శ్రీ రావూరి భరద్వాజ 

కాకతీయ చరిత : (శ్రీ కొత్త భావయ్య చౌదరి 

పళ్చిమ చాళుక్యులు : శ్రీ కొత్త భొవయ్య చోదరి 

ఇంకనూ ఎన్నో యితర గంధములు, 

వీరి బిరుదములు : 

సాహితీ వల్లభ్య. ఆంధగిభేజ 
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వ లో గ్ త్రీ యుళ్ళవ్రూడవారి చంళభవ్ళాతయు. 

శ్రీ ముళ్ళవపూం తిమ్మాంటు 

= ఖ్ ల జ జ 

అకటగ షయం 
న్ లని (అ 

క్ 

తెయ్మాగడు వీఠ మ్మ స్ట్ tJ tr క్ట LE CA (ar 

పెదబాపినీడు చినబొాపినీడు అయిదుగురు పుత్రికలు 

తిమ్మన్న అయిదుగురు పుత్రికలు 

ఎంక టాాయుజు బుల్లి అచ్చాయమ్మ 

. 
శ్రీ తిమ్మరాజు అనంత నారాయ అచ్చా బులి శ్రీలక్కి లక్ష్మీదేవి 

లక్ష్మీదేవి ఖమ్మ యమ్మ నారాయణమ్మ 

FR టన నను... 2. 

అబ్బా హరిశ్చం[ద బెంకట నరేం[దనాథి గఆగాభవాని రాజేశ్వరి 

యమ్మ (పసాద్ రమణమ్మ 

Mim ey ” FANE | ట్ర 

వెంకట ఎంకటా అక్కా అనంత రామ నరంద్ర తిమ్మ నారాయ 

నా 6రమబుమ్మ యముడు యమ్మ లక్మి అక్షి 3 రాజ అమ్మ 



జమ్ము లవుడక 

న౦శ వైభవము, 

శ్రీ దీ సామరన్య శోభితులు శ్రీయతులు ముళ్లపూడి తిమ్మరాజు 
చౌదరి జమిందారువారు మా నాయన గారి సాహితీవల్లభాంచిత నృత్తరత్నా 

వలి అను గృంథమును తమ భావసముర్హాస సమయమున సాదరముగా సబహు 

మానముగా కృతిస్వీకారము చేయదలచుట మిక్కిలి మోదవృమోద జనకముగా 

నున్నది. ఈ నందర్భనముచితముగా మా జమ్ములమడక వంళవై భవమును 

నిరూపించుట య క్రము, గుంటూరు మండలములోని తెనాలి తాలూకాలో 

కోడితాడిపబ్డు అగ్రహారము జమ్ములమడకవారి అ(గహారముగా నాపరిసర 

మంతయు (వ్రసిద్దమయినది. ఆ అ(గహారభూములలో కొన్ని భూములు 

జమ్ము లమడకవారి విద్యాపాండిత్యవి శేషములకు చిహ్నముగా నున్నవి. మరి 
కొన్ని కాట్రగడ్డ వారి వదాన్యతా సూచకములుగా నున్నవి, కొన్ని గూడూరి 

వారివి; మరికొన్ని మాచిరాజువారివి. కొండవీటి రెడ్డి వృభువులు పరిపాలించు 
సమయమున సర్వవిద్యాధికారిగా నున్న శ్రీనాథుడు జమ్ములమడకవారి విద్యా 
విశిష్షతలకు అభినందన బహుమానన పూర్వకముగా అగహార మిప్వించెను. 

అది మొదలుగా మా వంశమువారు గ్యామాభిజనులకు తత్పరిసరము లవారికి 

గ్యామాంతర సీమాంతర విషయాంతరముల నుండి వచ్చువారలకు విద్యాదాతలు 
అన్నదాతలు సర్వస్వదాతలునై (పసిద్ధిపొందినారు. జమ్ము అమడక అను ఇంటి 
పేర [గామనామ నంకేతముగా నున్నది. ఈనాడు కడప మండలములో నున్న 

'జమ్ములమడక జనపదము ఒకప్పుడు ఈ వంశమువారి స్వజనపదమై యుండ 

వలెను. వారు వారి వారి గౌరవమర్యాద లందుకొనుచు గుంటూరు మండలము 

లోని పలనాటి సీమచేరి యందురనుటకు అచటి జమ్ములమడక (గామము 
సాక్షి. శ్రీనాథ విద్యాధికారి గుర్తించిన నాటి నుండి తెనాలి తాలూకాలోని 
కోడితాడి పట్టు అగ్రహారము జమ్ములమడక వారి అగృహారమెనది, ఇంకను 
జమ్ము లమడక కుటుంజములవారు కృష్ణా మండలమేగిరి, కృష్ణాతీరము చేరిరి, 

గోదావరీతీరమున వసించిరి. పొండిత్యవాసితమైన పరినరములందస్సటిలో 

జమ్ములమడక వారుండిరని తాతలుము తాతలు తాతల ము త్రాతలు చెప్పుకొను 
మాటలనూచానముగా చెప్పుకొనుచున్నారు, నేడును అట్లు చెప్పుకొనగలుగుట 
నంతోషాస్పదము, 





లలి 

(శ్రీ జమ్ములమడక నుబృహ్మణ్యేశ్వరులు నాల్గు తరములనాటి మనీ 

మలు. వారి మూవురు పుత్రులతో తృతీయలు రామయ్యగారు. హ్మథముడు 
వీరవెంకయ్య. ద్వితీయడు సుబ్బారాయుడు. మొదటి ఇద్దరు బంధుగౌరవము 

లను పురస్కరించుకొని లోకాత్మకవిద్యాస క్తులె గోదావరీతీరము చేరిరి. 

ఆ వంళశములవారు నేడును కాకినాడలో నున్నారు. తృతీయులు (శ్రీ రామయ్యా 

గారు స్వజనపదాగృంహారమునందే స్థిరప్రలిస్టులె యుండిరి. అప్పటిలో మా 

వంశవండితులవిద్యలు కా(టగర్ల్డ వారిని గూడూరువారిని మాచిరాజువారిని విద్యా 

నందులనుచేసినవి. వారు మావంశమువారికి ఉపాయనముగా భూములనిచ్చిరి. 

గూడూరువారు మాచిరాజువారు పరిమితముగా వన్ను పుచ్చుకొనెడివారు. కాని 

పతి వర్షవనంతసమాగతులైై వేదికావరిషత్తులలో మా వంశమువారికి కర్పూర 

చందనాంబర నీరాజన సత్కారము లర్చించెడివారు. కాటగడ్డవారిలో మరి 

యొక విశేషము కలదు. (కాట్రగర్హ్లవారు ఇంటూరు వాస్తవ్యులు. శ్రీ తిమ్మ 
రాజుగారికి అత్తవారి యింటివారు, వారి ఆడవడుచు శ్రీ తిమ్మరాజుగొరి ధర్మ 

వత్ని శ్రీ కమలాదేవి. “ఈ వంశమువారు పండితులు. మాకు పండిత పోషక 

గౌరవ మిచ్చినవారు, మేము వారి కుపాయనముగా నిచ్చిన భూములపై పన్ను 

స్వీకరింవము. వత్సరము వత్సరము వారిని సత్క_రించుట మా అభిలాష” 

అని (పకటించిరి, ఈ వ్యకటనము అ(గహారములోని యితరుల కీర్షా్యజనకమని 

యనుటలేదు. మా వంశమువారి అభినందన నూచకమని అనుబయు క్తము. 

శ్రీరామయ్యగారు ధీస్వామియే కాక భూస్వామియు నై భూములలో పనిచేయ 
వారల కందరకు గోస్వామియ నయ్యెను, పొలములో నాటువేయటకు కోత 
కోయుటకు కుస్పవేయుటకు నూర్చిడిచేయటకు కడియము కట్టుటకు మోపులు 

మోయుటకు జనుము కోయటకు ఎన్ని ఎన్ని వనులకుగాని కూలికివచ్చు 

జనులందరు ముందుగా రామయ్యగారి పొలమునకు రావలసినదే. వచ్చి కూలి 

పని చేయదురన్న మాటేగాని వారందరు అమరకోశము సంత చెప్పుకొనెడి 
చారు. ఆఅంధృనామనం[గహము వల్లించెడి వారు, తెలుగు భారతములోని 

పద్యములను సలికెడివారు. వారు వర్షము[నాయరు. అక్షరము చదువరు, 

కాని అన్నిటిని పల్కెడివారు. ఇది రామయ్య గోస్వామిత. ఆ పలిశెడివార 

లలో అన్నివర్ణములవారు ఉండిరి. సధర్ము లుండిరి, విధర్ములుండిరి. 
అందరును జమ్ములమడక వంళశధర్ములయిరి. 



ల్ 4 

శ్రీ రామయ్యగారి కుమారులు మూవురు, వారిలో రెండవకుమారుడు 
వేంకటను [బహ్మణ్యశాస్త్రీ. సన్యసించి శ్రీ వై రాగ్యానందభా రతీస్వామి యయి 

నారు. పెద కుమారుడు పెదవెంకటనుబ్బయ్య. మూడవ కుమారుడు కోదండ 
రామశాస్త్రి, ద్వితీయడై న వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి చిననాటినుంది సర్వ విష 

యములం దద్వితీయు డై (పకాశించెను. ఉవతీతుడయిన నాటినుండి ఊరి 

చెరువు దగ్గర మంచినీటిబావి సమీివమున సాయం ప్యాతన్సమయములందు 
నవనదీక్షగా నహ(స్రాధికముగా సావిత్రీజవ మొనరించి స్వయంసతుస్లు డయ్యెడి 
వాడు. బృహ్మచర్య దీక్షితుడై. భిక్షాటన మెరుగని వాడై నను “భవతి భీణ్లాం 

దేహి” యని విద్యాధ్యయన మొనరించినాడు. కావ్యనాటకాలంకారములను 

అధ్రేపల్లి సోమనాథశాన్రీ సమీపమున అభ్యసించెను, కాశీవిద్యావార్లలు చెవిని 
పడగా హృదయము దూరగా కాశీపట్టణము చేరి విశ్వేశ్వరదర్శన మొనరించి 
అన్నపూర్తా దేవి యను[గహము వడని న్యాయ విడ్యావ్యానంగ యునరించెను. 

తర్క_ విద్యలో కాశీవట్టణమున కవజయము రానీయనని పృరఠిజ్ఞ పట్టిన 
శ్రీ కర్ణాటక సీతారామశౌసన్ర్రిగారి సమక్షమున న్యాయవిద్యాపండితుడై న శ్రీ 
సుబృహ్మణ్యళా స్త్రి చండీ విద్యాపారంగతుడై. మంత విద్యాళ్యద్ధాపవై సాగ 
వారము చేరెను, సద్ధాసనమునందు కూర్చొని వీరాననమునం దువవిష్లుడై 
పద్మాసనస్థితుడై నుఖానన నంగతుడై బాలాననలోలుడై నర్వయోగాననా 
సక్కుడై విద్యార్థులకు విద్యార్థితను నేర్చి విద్యను నేర్చెను, తాడి పట్టు అగ 

హారము చిన్నది యయినను ఇరువదిమందికి మెగా ఇతర స్థలము లనుండి 
వచ్చిన విద్యారులు వారములు నిర్ణయించుకొని భిక్షాటనము తెచ్చుకొని అవి 
ఇవి రుదింసవని యనుకొనినప్పడు శ్రీ సుబహ్మణ్యళా స్రీ భవనముననే ఇషా 

న్నము మృష్లాన్న ము స్వీకరించెడి వారు, శుభూూషలు చేసెడివారు. వ్యవ 
సాయ మొనరించెడివారు. ఊరిలో నందరకు వలసిన విద్యలను |(వబోదిం 
చెడివారు. ఆ యిల్లు ఒక చిన్న విశ్వవిద్యాలయము, సాయంసమయములందు 
(శ్రీ రామయ్యగారు వీధియరుగుమె కూర్చుని భారతము పురాణములు పురా 
ణము చెప్పెడివారు. ఊరిలో నందరు పాండితీవాసితులు, ఆగ్యామమున 
కప్పటిలో నెవరేని పండితులు వచ్చుటకై నను జంకెడివారు. (శ 
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నిష్కంప దీవశిఖవలె శిఖకదలకుండునట్లు వల్రించెడివాడని (శ్రీ హనుమా 
యమ్మ మానాన్న అమ్మ మా మామ్మ చెప్పగా తెలిసినది, విద్యాధ్యయన 
షం శీ లన WM AN rr x. జర ఆధ ణా 2 యుత నిది యెట్టి శిక్షణయో నేడందరకు ద్ర బట్టదు. శ్రీ) బు|బిహ్మాణ్యళౌళ్బు 

కావ్యములు నాటకములు అలంకార గ్రంథములు తర్భ_పృుకరణములు వాద 

గంథములు అన్నియు పొఠము చెప్పెను, శబ్రమంజరి మొదలుగా వ్యుత్పత్తి 

వాదము వరకు నిత్యము పాఠము సాగెడిది. అప్పటిలో విద్యార్థు లయిన 
బట్యాజులు కొందరు తాడివక్టు “శాన్త్రులుగారు సాహితీచకవర్పలు” అని 
[పచారము చేసిరి. దశకుమారచరిత, కాదంబరి మొదలగు గద్యగంంథములు 
(శ్రీ నుబృహ్మణ్యశాన్త్రిగారికి "శ్రీ మొదలు “ఇతిశ్రీ” వరరు వచోవిదేయ 
ముల్రై యంతెడివి, నై షధాంతకావ్యములన్నియ మల్లి నాథవ్యాఖ్యా సహిత 

ముగా వారికి రసనాగ్యవర్తులై యండెడివి, (శ్రీశాస్త్రి ఏకనంధాగ్యాహి, ఆయన 
నితృతపస్వి, ఆయన సన్యాసియై “నివ సేజ్ పుతృసంపది” యను న్యాయము 
ననునరించి ఊండీ కొన్ని చాతుర్మాస్యము లు గడచిన పిమ్మట ఊపనివషత్సా 
రగొాయణ మాలించుచు పృళాంతముగా (బహ్మీభూతు డయ్యిను, 

భి సుబహ్మణ్యళొన్త్రి గారికి ఇద్దరు కుమారులు, పథముడగు 
గ లశ్ష్యసరసింహము ద్వితీయడగు మానాన్న మాథవరామశర్మరు అన్నిటిలో 
ప్రథముడు. పితృకల్పు డయిన శ్రీ నరసింహుని యాదేశము ఈనాటికిని నిత్య 
ముపాదేయమై యన్నది. వీఠిని కన్నతతి జగరపూడి వారి యాడబడుచు. (= se) లు 

వెంకటప్పయ్యగారి గారు కరరాతురు. (బ్ర ఉగర గొ డి ఎంరటపవ్పృయ్యిగారు 

తనారి దగరనున్ను బదరావూరురో సర్భ్జవ్యవహారము అందును పెడయెన ౧ | న యగు 
అరిధేయుడు, ఈనాడు ఎెంకటప్పృయ్యిగారు లేరని ఆ (గామమునకు అలతిఖభుల 

రారు. ఆనాడతిథులు దిహుతిథులై పూజా సళ్కారములు పొందిరి. అ 
మర్యాదలు తెలిసిన UU హనుమాయ మ్మ ఇద్దరు కుమారు టకు తల్లీ. జయ 

పూజ ఆమెసిేన ఈ నాటికిని ఆ ఇద్దరకు నిత్యవిధిం 

శీ మాధవరామళర్మ తాతగారి దగ్గర అరుగుపై వెలిబూడిదలో 
అక్షరములను నేర్చికొనెను, శ్లోకములు సద్యములు కంళనమైను, వన 

వట్టిన వనగా తనకు వచ్చిన వాని నన్నిటిని వల దనునరకు వీన్సించి 
విన్సించి గొంతెండినచో తర్రినమిపమున కేగి పాలు క్యాగెడివాడు, వం(డెండు 
నంవత్సరముల వఖకొతడట్టివాడే యనుట నేటికిని కంఠన్వరము వినగా 
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విశ్వసింపదగినదే యగుచున్నది. ఉపనయన మయిన నాటినుండి తాతదగ్గర 

కూర్చొని నహ సనావిత్రిజపించి రామహృదయము పఠించి, రామహృదయు 

డయ్యెను, తండి;సమిపమున నే సంనస్కృృతాభ్యాన మొనరించెను. అవ్వుడు 

వారిదగ్గర కావ్యాలంకారాధ్యయనము చేయు శిష్యులు భుజములపై తి)ప్ఫుట లే 

అధికము కాగా తాతదగ్గర స్పష్టోచ్చారణము తో పురాణపొళకుడు కాగా నాన్న 

దగ్గర విద్యాసక్తి యధికముకాలేదు. మొగసాలలోని కామధేనువు దగ్గర 
వత్సముతోడు వత్సముగా పాలు తాాగుట పొలములో ఊచ బియ్యము కొట్టు 

కొని తినుట వ్యవసాయపు పనులు చేయట కమతగాం[డ్రతో కలసి తోటి 
కాయలకు ఈతకాయలకు పరుగులెత్తుట తాలింథానాలో దిగి ఎలబ్బమన్ను 

వేసికొని కనరత్తు చేయట సపెరుగన్నము తిని మిగడపాలు (శాగి వెన్ను 

ముద్దలు (మింగి నూకల నెయ్యి పుడి సిళ్ళుపట్టి వలయు నప్పు డెల్ల తిండీ తిని 

అరుగు వరకు వ్యాయామము వ్యవసాయము చేసి పురాణపారాణముచేయ 

ఆనాటి మానాన్నకు చెడుగుడు ఆటలలో ఇసుక దోసిళ్ల పోతలలో స్పటికపు 
వినాయకుడు దొరకెను. విద్యాగణపతి లభించినది మొదలుగా వినీతుడై 
వివేకళ్ళద్దకల వాడయ్యెను, జీతములేని జీతగాండ్భకు పూరిపాఠలలో 
ఆముదపు దీవము పెట్టి చదువులు చెప్పి తన కంఠమును వారి కంఠమున 
కిచ్చెను, 

మొదటి యుద్ధమయినది, తురుమెళ్ల జార్జికారొ నేషన్ 
స్కూలులో మూడవ తరగతిలో చేరి సంవత్సరమున్నర ఎ ర సిడిలు 

నేర్చుకొనెను, ఎ. పి, పాతోఫ ఆనాడు మదరాసు మం|తిగా తురు మెళ్ల 
హోసూ్యలుకు వచ్చినపుడు నాటకాభినయములో ఉపానందుడు భూమికథరించి 
రంగబహుమానము పొందిన మానాన్నను మంతి పొతో, అభినందించినాడు, 

చిన్నవి ద్యార్థికి సముచితము లయిన కలము, సిరాబుడ్డి, ప్పస్త కములు బహి 
మానములు "వచ్చినవి. లెక్కలలో మాత్సము మారు,.లు “లెక్కకు రొవు, 
మిగులు నన్నిటిలో నన్నియ లెంకకు వచ్చినవి బాలగంగాధరతిలక్ 
గతించినవార్థ రాగానే విద్యార్ధలు సమ్మె చేయుటలో మానాన్న ఇంగ్రీషుచదువు 
పూర్తి అయినది. యద్ధానంతరప్ప కాటకపుదినము లలో మాతాత దగ్గర 
విద్యాధ్యయనమున శెవ్వరునురాలేదు, నిత్యము మానాన్న యొకడే విద్యార్ది. 
మూడునెలల కొక కావ్యము చొప్పున కొవ్యములు అన్నియ పూర్తి అయినవి 
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గద్యగంథములను చంపూగుంథములను తాత చెప్పుట నాన్న చదువుట సర్వ 

మవ్యాహతముగా సాగినది, ద్వారబంధము పె ఉన్న పుస్త కములలో రసగంగా 

థరము సాహిత్యదర్పణము చితృుమిమాంస హృతాపరుదీ\యము సాహిత్య 

రత్నాకరము ఆనాటినుండి మానాన్నకు తలదిండు లయినవో గుండె దిండు 

లయినవో స్పష్టముగా నెవ్వరికీ తెలియదు. మా తాత పృ్నించుట లేదు. 
మా నాన్న సమాధానించుట లేదు, నిత్యము గ్రంథములు చదువుట. అలంకార 

గంధములలోని సర్వోదాహరణ పద్యములు మానాన్నకు వచ్చును. అనా 

డప్పచెప్పగలుగుట ఈనాడును సమధికముగా నువయోగించుచున్నదని 

మానాన్న యనును, తెనాలిలో సంన్మ్క్భుత కళాశాలయున్నది. సంస్కృత 

కళాశాలలో చదివి పరీక్షాబిరుదములు సంపొదించుట బాగుండునా? ఇట్టి నిశ్చయ 

మప్పటికిని బాగుగా కలుగ లేదు. కురుగంటి శ్రీరామశొన్షి, న్యాయళాసా 
ధ్యాసకులు మానాన్నకు తర్క ప్రకరణ (గంధములు చెప్పుట కంగీకరించిరి. 

వారి సమక్షమున శుశూవయొనర్చి (వకరణ(గంథములను చదివెను, కాళీ 

పట్టణము విద్యాకేందమనుట మాతాతగారి దగ్గర వినివిని కురుగంటివారి 

యింట భావవేగమున కూరట పొందలేక ఎవ్యరితో చెన్పక విద్యావ్యాసంగ 

మునరకై కాశీవట్టణమున కేగెను. ఆహారము లేక టిక్కెట్టు లేక నిద్రలేక 

అలసట లేక కాశీపట్టణమున శేగ గంగాస్నాన మాచరించి దశాశ్వమేధ 
ఘట్టములో పావి ర్రీజప మొనదించెను, విద్యాధ్యయనమునరు కు తెగిన సౌకర్యము 

ఆవయనులోనే కూర్చుకొనెను కాని అమ్మ నాన్న అన్నయ్యలు ఇల్లుకు తోడు 

నాలుగిండ్లుకట్టుకొని కాశీపట్టణము చేరి మరల నిలటికి తీసికొనివచ్చిరి. 

నాన్న భావవేగి కాన యిల్లు పట్టలేదు. విజయనగరములో విద్యాకేంద్రమున్న 

దని రాళీవట్టణమె కలదని నవద్వీప మున్నదని (గశ్రీరాయుడుకశొన్రీ కలడని 

తెలిసి శతపోరు పెట్టి విజయనగరము చేరెను. మహారాజ సంస్కృత 

కళాశాలలో విద్యార్థిగా. చేరెను. అయిదునంవత్ప్సరములు చదివి సాహిత్య 

విద్యాాపవీణ సరీక్షలో ఊత్ఫీరుతయ్యెను. చదునదలచినది తర్కము. 

చదివినది సాహిత్యము, అందుచలనగడే శాస్త్రవ్యానసంగమునకు నిరంతర 

మారాటవడి ఎంతగా చదివెనోకాని చదువునమయోమునందే తిండియూని 

మంచి వస్చ్రముమాని గృంథములు తెప్పించెను, నిత్యము కంటికి గ్రంథములు 

కన్చించుచుండగా వాని వ్యాసంగము చేయుటకు తగిన శ్రద్ధ ఉండగా సొమ 
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ర్యము సంపొదించుటకై సర్వగురునమాహారన్వరూపు డయిన రాయడుశొస్తి 

దరి చేరి చదువదలచిన చదువవలనిన సర్వము చదివెను, అప్పటిలో రన 

గంగాధరము కొంతగనే పాఠ్యముగా నిర్తీతమయినది, సమగముగా నది 

యంతయు మానాన్న చదివెను, అలలకార కౌన్తుభము చదివెను. నగ్రోక్తిణీవి 
తము చదివెను. అభినవభారతి చదివెను, వానిక్రై కావలసినవి చదివను, 

ఇట్లు మానాన్న శౌస్త్ర వ్యాసంగము సర్వశాస్త్రసమాహారరూవనుయిన సాహిత్య 

శాస్త్రమునందు లగ్నమయినది, అదిమొదలు రాయడుశొశ్రి గారున్నంతవరరు 

ప్రతి వత్సరము కొన్నినెలలు వారిదగ్గర నుండి ఏమి ఏమి చదివెనో ఎంత 
ఎంత చదివెనో ఆగురుశిష్యుల కే తెలియును, ఆ వ్యానంగఫలము గా మా 

యింటిలో నిన్ని గంధములు చేరినవి, 

విశ్వవిద్యాలయరీక్ష లలో ఉత్తీర్తులయిన వారందరు ఉన్నత పాఠ 

శాలలలో మహాపాఠశాలలలో ఊద్యోగము పేరులో నధ్యాసకులుగా నుండి 
ద్భవ్యము సంపాదించుట కఅవాటు పడిరి. మానాన్న భూధన సంపడ లేని 
వాడ్రైనను తత్సంపాదనమునక్షై యత్నింస లేదు, అట్లు యత్న మొనరించు 
టకై దైన్యము కానలెను. అది మానాన్నకు లేదు. దైన్యము లేకుండునట్లు 
చేసినది మాపెదనాన్న శ్రీ లక్ష్మినరసింహము. తెనాతి నంన్క్యృత కళాశాలలో 
విద్యార్థులున్నారు. అధ్యావకుడు కావలెను. వేతనము తీసికొనని అధ్యావకుడు 
కావలెను, మానాన్న అచట అధ్యాపకుడై తాను చదివిన చదువని అలంకార 
శాస్త్రగంథముల నధ్యాసనముచేసెను, అట్లు నిరంతరము కావలసిన వారి 
కక్కరలేని వారికిని నిరంతర మలంకారశాసాాధ్యాపన మొనరంచుట వలన 
ఇన్ని గ్రంథములు వ్రాయు భావవ్యూహము కలిగినదని మానాన్న నిరంతరము 
భావించును. తెనాలి కళాశాలలో పం(డెండు సంవత్సరములు సాహత్యాలంకార 
భాషాళశానా)ధ్యావకుడు గా ఉపాధ్యక్షుడుగా పిన్సిపొలుగా ఊద్య|ోగము చేసెను 
నెలూరు వేదసంస్కృృతకళాశాలలో రెండు సంవత్సరములు సర్వాధ్యావకుడు గొ 
పనిచే సెను, ఆ పిమ్మట 1945 సంవత్సరమునుండి గుంటూరు ఆం(ధక్రై 3 
స్తవకళాశాలలో సంస్కృతాంధ్ర భాషాధ్యాపకుడుగా నుండెను, మధ్యనుధ్యలో 
కొన్నికొన్ని యదో్యోగములకై కొందరు కొందరు కొంత కొంళత యత్న 
మొనరించిరి, మానాన్న మన నటు పోలేదు, ప్రస్తుతము గుంటూరు సంస్కృత 
కళాకాలలో (పాధ్యాపకుడు గా నున్నాడు, 
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నానావిధములగు [గంథములు వాయ వలెనని చిరకాలముగా మా 

నాన్నకు సంకల్ప మున్నది. జగద్గురు శీ) కళ్యాణానందభారతీ మహాస్వామి 

సమక్షమున మంతృువిద్యాదీక్ష స్వీకరించినప్పటినుండి (గంథరచనావ్యాసంగ 

ములకు సముచితము లయిన సంస్కార దోహదములు లభించినవి, నానా 

విధములగు (గంథములను రచించినాడు. కొన్నిమాత్మము ముద్రితము 

అయినవి, 

1. (శ్రు:--మంతశా స్త్ర గంథము, (శ్రీదేవీపూజావి శేషము, చకాార్చ 

నము జపవిధానము నూచించు (గంథము., 

2 గీతాసూత్యన వతి?.గీ తార్థము సూచించుటకు తొంబది సూత్ర 

ముల గెన్నుకొని వానికి తెలుగులో వ్యాఖ్యానము నిరూపించుటి. 

లీ. నవరసగంగాధరము:___ శ్రీ తాతారాయడుళాన్త్రగారు కృతిపతి 

జగన్నాధ వండితరాయల రనగంగాధరమునకు వ్యవహారి కాంధ్భభాషలో 
విశదమైన వివరణము. మదరాను పృభుత్వము ఊత్తమ సాహిత్యవిమర్శ 

గృంధమని తెలుగుభాషాసమితి వక్షమున మొదటి సంవత్సరము బహుమాన 
మిచ్చిన ది. 

4, భక్రితల్యతము:-.భక్షిసంవృుదాయముల నుద్చోధించు రమణీయ 

మైన చిన్న(గంథము, 

లో 5, శ్రీకృష్ణజయంతి:_ కృష్ణభక్తిన్వరూపమును నిరూపించునట్టి పభ 
చిన్న(గంథము. 

6. డేవీకథః_దేవీభాగవతగత మయిన తత్వమును నిరూపించునట్టి 
సాంప్రదాయిక మైన పౌరాణిక విమర్శగంథము, 

7, అఆంధృపతాపరు[దీయ ము:-_- శ్రీ చల్లపల్లి రాజావారు కృతిస్వీ 

కార మొనరించి నత్కరించిరి. ఈ (గ్రంథము విద్యానాథుని నఠతాపరు[ ద్రీయ 

గ9౦థ వః నకు వ్యాఖ్యానార్థ మును కలియకలుపుకొనిన వివరణ [పాయమయిన 

వ్యాఖ్యాన గంథము. 

8. ధ్వనిసారము:--- కృతిస్వీకర శ్ర లిసా ను బహ్మణ్యకొ స్త్రి, 
అబా 

ఆనందవర్థన ధ్వన్యాలో కము నకు నంగ్రహాత్మక మయిన సంస్కృత రచన, 

సముచిత మయిన ఆంధ్యానువాదసహితము. 
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ర 
9. కావ్యషృకాళము:--కృతిసమర్పణము శ్రీ వావిళ్ల వేంకటేశ్ 

శాస్త్రి. మమ్మటుని కావ్యప్యకాళమునకు ప్రామాణికము లయిన పది వ్యాన 

నముల సారరూపమగు వ్యాఖ్యావివరణము, 

10. అలం౦ంకారసూతుము:---కృతి స్వీకర్త శ్రీ కల్లూరు నుద్బారాన” 

చాజానక రుయ్యకుని అలంకార నర్వస్వమునకు సం[గహాత్మక మయిన య! 

వాదము. అర్ధాలంకారముల వివేచనమున ప్రామాణిక మయిన (గంథమి* 

11. సరన్వతీసా[మాజ్యము :---కృతి స్వీకర్త శ్రీ తెన్నేటి విశ్వగో 

థము, మహానరన్వతీదేవి స్వరూప తత్వ రహస్య విశేషములను సూశృప్రాయ్ 

ముగా నివేదించు గంథము. ఈ (గంధము సూతృుముగ మహా గంథ మొకటీ 

రానున్నది, 

12. రనగంగాధరమణి:__వండితరాజ జగన్నాధ రసగంగాధర్ 
గంధమును సుబోధ మొనరించుటకై నిరూపించిన (గంధము. లక్షణము 

లక్ష్యము సమన్వయము రూపముగా రనగంగాధరమునంతను పరిచయ మొన 

రించుటకు సమర్ధ మయిన గంధము, 

18. నాట్యవేదము; 1, 2 భాగములు కృతి స్వీకారము @) బందో 

కనకలింగేశ్వరరావు, భారత ప్రభుత్వ సంగీతనాటక అకాడమి నంభావితము? 

భరతనాట్యశా స్ర్రమునకు వ్యాఖ్యాన మయిన అభినవభారతిలోని నర్వార్థ మును 

సంకలనము చేసికొనిన అత్యుత్తమ గృంథము లేవ భాగము ముద్రింపవలేను. 

14, రసభారతి నాటకమిమాంన:--నాట్యవేదాంతర్వతమయిన పథ 

క్కృతరచన. రనభావచర్చానుందరము నాటకతత్వసమిక్షా నమర్థము, నంది 
సంధ్యంగములు తతృ్రయోజనములు విశదముగా నిందున్నవి, 

15, కల్యాణభారతి:__సంస్కృృత ఖో కాత్మకము, దీక్షాదేశికుల స్తుతి 

రూవ మయిన శోకముల సం|గహము, 

16. బాచిత్యవిచారచర్చఃకృతి సుకృతి శ్రీ ముళ్లపూడి తిమ్మ 
రాజుచౌదరిగారు. క్షే మేందు)ని గృంథమునకు అనువాదము, కవితా పేక్షతము 
లయిన నానావిధొచిత్యముల ల్యలక్షణసమన్వయ (పత్యుదాహరణ (ప్రదర్శన 

పర మయిన సాహిత్యవి మర్శగంం థము. 
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యాళ్ళుంగా ర్యపకాశము.: :--కృతిస్వీక ర. శ్రీ నర్జా గోపాల కృష్ణయ్య 

భోజరాజు వాగ్దేవీమంటవ సాహితపకాశము, విశిష్టమయిన డా శత్రమగంధము 

శృంగారమె ర్నము అను మహాగంధము, 

ఇంక నము(దితము లయిన (గంథములు కొన్ని కలవు. 

18. భావవకాశనము:.___శారదాతనయుని నాట్యసాహిత్య గం౦థ 

మునకు ఆం|ధభాషావివరణము, 

19. వో క్రిజీవితము:_రాజానక కుంతకుని గృంథమునకు 
ఆం(ధభాషామయ రచనము. ' 

20. నాట్యసారము:..భరతనాట్యశొస్త్రములోని విషయములను 
ని ర్లేశించు నసం(గహగంథము. / 

ఇంకను ఏకావళి, సాహిత్యరత్నాకరము, వామనాలంకారము.. భామహా 

లంకారోము..రుద్భటాలంకారము- నాట్యదర్పణము - భ_క్రరసామృతసింధువు 

సాహిత్యసారము మొదలగునవి కలవు, 

21. ఉపనిషత్క్మథావళి:..ప్రనిద్దము లయిన యవనిషత్తులలోని 
కథలు వాని తత్వము నిరూపించు గంధము, 

నీల, మాధవగీత:..-భగవర్గీతా గంథముమై అధ్యాయ్మకమమున 
యః 

ఊపన్యానాత్మక మయిన భాషాసుందరమగు రచన, 

25. తత్వనంగృహను:---సర్వవిధ మతధర్మములను దర్శనవాద 
ములను నిరూపించు గంధము, 

24. తంతాలో కము: తంత వి జ్ఞాన సర్యన్వమని ఆనదగిన ఢ్రీమ 

దభినవ వగుప్పుని తంతాాతోక గ్రంంథభావమును నిరూపించు గ్రంథము, 

2ఫ్స, చతుష్షష్టి:-..అరువదినాల్లుకళలను నిరూపించు కలాకాంతి రమ్య 

* 

26, గీళాభా వ్యపకాశము -భగ వర్గీ శా వ్యాథ్యానాత్మ కము అయిన ఆరు 

చేల శ్లోకముల కాత్సర్యరూస|గంధము. 
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ఇంక నీ విధముగ తంత దర్శన సాహిత్య విషయముల పె వాయు 

టకు సంకల్పించిన గంంథములు మరికొన్ని కలవు, స్యసమకాలమున of» 

యిత లందరు పరిచితులే కావున కొందరి గృంథములకు ఎన్నదగిన పీఠికలు 
వ్యాసిరి, వానిషపె అభిపాయముల నిచ్చిరి, ఇట్లివి శ త్రాధికముగానున్నవి. 

తెలుగునాట ప్రచారములో నున్న నానావిధములగు పత్రికలలో రచించి [ప్రక 
టీంచిన వివిధములగు వ్యాసములును శతో త్తరముగా కలవు. నానావిధము 

లయిన రేడియోపృసంగములును వందకుపెగా నున్నవి. ఇట్లీ విధము గా 
నిరంతరము [గంథవ్యాసనంగ మున్నది వ్యాసంగమునకు తగిన విధమున 
బహుళముగా (గ్రంథములను నంపాదించుటచే వివిధములయిన [గంథము 

లింటినిండ నున్నవి. సంస్కృృతాం్యధ హిందీ|గంథములు కన్నరమరాటా 
గంధములు సంథ్యాధికముగా కలవు, మరాటేీ కన్నడము ఇంగ్లీషు బెంగాలి 

భాషాగ్యంథములు పరిమితముగా కలవు. ఆంధ్ర దేశమందంతట నానావిధము 
లయిన సభారంగములందు సంస్క్భృతాంధభాషలలో ఉఊవన్యసించుటచే వొరు 

వారిచ్చిన సమ్మానపత్రములును బహుళముగా నున్నవి. ఇప్పటి కీ బిరుదము 
లను గుర్తించి భ్యదపరుప గలిగితిమి, 

1. దర్శనాచార్య 7) నవవిద్యానాథ 
2) సాహిత్యాచార్య 8) సాహిత్యభా రతీ తీర్ధ 
లే) శాస్త్రవిశారద . 9) వాగ్నివవర 
4) లాక్షణికశిరోమణి. 10) అభినవానఠద 
9) సాహిత్యనమ్యాట్ 11) సాహిత్యవాదన్పతి 
6) మహోపాధ్యాయ 12) పండితపరమేళ్వర' 
ఆంధ్రదేళములోని సారస్వతవరిషత్తులలో మానాన్నగారికి బాగుగా 

పరిచయము కలదు, ఆంధ్యవిశ్వవిద్యాలయ మునకు ఉస్యానియాసర్వాలయము 
నకు సంబంధించిన సంస్కృతాంధపరీక్షైరీతులతో నంబంథము కలదు. 
ఆంధ విశ్వ విద్యాలయము అకడమికు కౌన్సిలు నభ్యత్వమిచ్చి నంభావించినది, _ ఆంధప దేశసాహిత్యఅకొడమి మొదటి పల్యాయమె నభ్యత్వమిచ్చి ఆదరించి నది, దక్షిణదేశములో ఆల్ ఇండియా ఓరియంటల్ కాన్సరెన్సు జరిగినప్పుడు 
సంస్కృత విశ్వపరిషత్తు జరిగినప్పుడు మానాన్నగారు అయా సభలకు చై? 

* శ 
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తమ విశేషమును ఆమోదింపచేసినోరు. జగద్గురు శ్రీ శృంగేరీ పీఠాధిపతులు 
శారదావతక మిచ్చి నువర్షకంఠమాల నిచ్చి వైదుష్య మభినందించి బంగారు 

శాలువ నిచ్చి అను[గహించినారు. శ్రీచక్ర మిచ్చినారు. శ్రీ పుట్టపర్తి శ్రీ 
సత్యశాయి బాబా భగవాన్ మానాన్నను (పసన్న హృదయమున ఆదరించుట 

మాకు నిత్యామోదమయినది, 

మా అమ్మ వేదాంతం వంశమువారి ఆడపడుచు. ఆమెపేరు (శ్రీ కామాక్షి 

హైమవతీదేవి, అమ కూడా స్వయంవండిత. మా అమ్మ రేడియోపునంగ 

ములు సభోవన్యాసములు కూర్చగా “చతుర్దశి” అను పుస్తకము "సిద్ధమై (ప్రకా 
శితమయినది. మా పితరులకు మేము నలుగురము సంతానము: ౧. కుమార 
మాధవరామ విద్యార్థి, ౨. భవభూతి, ౩ భామతి, ౪. శ్రీమతి. ఇట్టిది మా 
.వంళవై భవము, ఇట్లనుబంథముల నింకను చేర్చినచో జొచిత్యము శోభింపదు. 
శ్రీ తిమ్మరాజుగారి నసహృదయతా వృతీకముగా కృతిస్వీకారసభ జరుగుట 
మాకందరకు మోదావహముగా నున్నది. దివంగత యయిన మా అమ్మయ 
సమ్మోదము పొందగలదు. 

శ్రీ భవభూతిశ ర్మ, ౫.50. 
A. ౮. College, Guntur, 



(౬ నస్ = 

ana, -. = eee 

“సాహితీవల్లభాగఆంధభోజొలీ) మ ళృపూడి తిమ్మురాజుగారు 

క్రమ రాజ వంశీయులు, సావాతీ అభిమానులు, చారితీ క పురములు, 

౧ x షి ఎ చరితి)సిప్టలు. వారికమారులు (శ్రీ వారిశ్చందపిసాద్గారు పారి 

శ్రామిక (పముఖులు, సాహీతీ పరాయణులు. ఈ జనక నందనులు 

మా తీణురు గాళనుమున కు ఒకరు సాహిత్యమునకు, రెండవ వారు 

పరిశమలకు వన్నె తెచ్చిరి. శెండును అతురములే ఒకటి మనోవికాసము 

నొందించును, శెండనది శరీరమునకు సమీని నిచ్చును. 
“6 

కాకతీయులు గమ వంవీయులు అని సొ రాణి కాభారములు 

గలవు. సమాన పంశాభిమానమా! అన్నట్లు (శ్రీ సాహితీవల్ల భులు 

శ్రీ గాక తీయ (పభువు (ఖ్ గణపతి చేవ మహారాజుల గజ సినాధ్యత్షు 

డయిన [ జాయ సేనాపతి సంస్కృత భావలో రచించిన “న లే త్ర 

రత్నా నిని అనువాదముగా రచించిన శ్రీ మాధవ రా మశగ్య?కారి 

“నాపీతీవటల్ల భా” అను వ్యాఖ్యానగూ ప కృతి క స్ట ను పరిణయ 

మాడిరి, అనేక ములయిన కృతిక న్యలను న్వీకరించియు నార్హికములో 

గాయ నేనాపగి విరచిత “న్న గర త్నా వలీ వ్యాఖ్యను (శ్ర తిమ్ము రాజు 

గారు పరిగహీంచుట పండితుల కండణుకు ఆనందము కలిగించు 

చున్నది. వాక తీయుల కొలనులో సెక్కు సంస్కృత గంథములు 
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వెలువడినట్టును, శ్రీ భోజుని కాలములో మహాకవులచే సంస్కృతే 

గంధములు చెలువరింప బడినట్లును, అం|ధభోజునికాలములో "పెక్కు. 

గంధథములు- సాహీతీ వాల్ల భ్యము- (పధ మ భాగము-అర్య చాణక్యుడు 

బుద్ధ చరిత ము, న గేం(దుడు మొదలగునవి వెలువడినవి, 

సాహితీ వాల్ల భ్యము (ప్రధమభాగము 80 మంది పండిత 

ప) కాండులు, డాక్ట రేట్ బిరుదము గల విశ్వవిద్యాలయము నందలి 

యుపన్యాసకులచే విరచితములయిన వ్యాసక ళాఖండముల సంపుటి, 

ద్వితీయభాగము సుమారు వందమంది మహాకవులచేతన్తు మహో 

పండితుల చేతను విరచితమయిన శాస్త్రీయ వ్యాస కళా ఖండముల 

తోను, స్వీయ కవితలతోను విలసిల్లుచున్నది, (ప్రథమభాగము ముది 
తమై (శ్రీ తిమ్మురాజుగారిని వరించినది. ద్వితీయ భాగము కూడ 

ము(దితేమగుచున్నది. ఆమెకును యుక్తవయస్సు వచ్చినది. 

(శ్రీ సాహితీ వల్లభులను పరిణయమాడు ముహూర్తమున రుక్నిణే 
చేవివలె పరితవించుచున్న ది. ఆం(ధభోజుల చరితాభిమానము, 

సాహి త్యాభిరుచి మిక్కిలి పిశంసనీయములు, 

కృితిక_్త్రయగు (శ్రీ) జమ్ములమడక మాధవ రాముశర్థుగారు 

“సాహీ త్యాచార్యి; లాతు,ణిక శిరోమణులు. ఏరు ఫ తాధిక (గంధము 

లను సంస్కృతే (గంధములనుండి ఆంధభాషలోనిక అనువాద 

మొనరించిరి, ఏరి కృతి సంస్కృతములో శే మేంద విరచిత మయిన 
ఓ చిత్యవిచారచర్చకు అనువాదము. దీనిని 10 సంవశ్ప్చరముల 
(క్రిందట (శ్రీ తీర్చు రాజుగారు కృతిన్వీ కార మొనరించిరి. అప్పటి 
స భాధ్యక్షులయిన శ్రీ) పుట్టపర్తి నారాయణాణబార్యులుగారు, పండిత 
(పకాండులును “సాహితీవల్ల భి” అను దబీరుదము (శ్రీ తమ్ము రాజు 

గారికి నొసంగి వారి బుణము తీర్చుకొనిరి. ఆ సాహితీవల్లభ బిరుదము 
నృ త్తీర త్నా వలికి న్యాఖ్యారూ పాంతరమున సుదృఢమయినది, 
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కాభిదాసునకు పూర్ణము భరతావార్యుడు సంస్కృత 

భావలో నాట్య శాస్త్రము రచించెను, నాట్యరీతులు "రెండురీతులుగ 

నున్నవి, మార్షగవిత, 'జీశికవిత యను కవితను శెండువిధములుగా 

నున్నట్లు, మార్గసం(ప్రదాయము, బేశిసంప)దాయము అని నాట్యమున 

గూడ రెండు రీతులు గలను. మార్లసం(పచాయమే భర తాచార్య 

విరచితము. చేళశినంపదాయము అప్పటప్పట నా యాటేశముల 

విల సిన్టీనట్లిది. ఈ జూయ సేనాపతి (గంధమ* న జీశీయనృ త్త తనిరూపణయమే 

(పాథాన్యము వహించచినది, 

వాల్నీ! విరచిత రామాయణమున “వధూ నాటక సం ఘుశ్చ”” 

అని చెప్పుటచే (క్రీస్తుపూర్వ్యమే శ్రీ నీలు నృశ్యనాట్యరీతులలో అభిజ్ఞా 

రాండు9అని తెలియుచున్నది. అర్చన భారత దేశము. లో ఆదికావ్య ము 

యొక్క కాలమునుండి నృ త్తే శాస్తాభిజ్ఞత కలదని చెప్పక తప్పదు. 

అట్ట నా ట్య శాస్త్రమును అంధభావలోనికి అనువదించిన 

శ్రీ సాహి త్యాచార్యులు కృతిక _ర్హయగు (శ్రీ. జమ్ములనుడక మాధవ 

రామశర్మ గారిని, కృతిభ _ర్హయగు “సాహితీవల్ల భి” “ఆంధిభోజు? 

ఖీ ముళ్ళపూడి తిమ్ము రాజుగారిని భగవంతుడు ఆయు రారో క 

శ్యర్యములనిచ్చి రవ్షీంచుగాత యని (పార్టించుచున్నాను. 

బాహ్నీభూవణ కా పిల్లల మజ్జి మార్క-ండేయశా (స్త్రీ 



౧. అధ్యాయము 2 ౧౨9 న ర్లనవివేకము. 

అశీన్సు-నృ త్తీపకంస రా గంథ పశ సి - నృత్త కాలము- 

నాట్యావ తారము-నాట్యల శ ణము ఆ నాట్యపదన్యుత్స_త్తి-- అభినయ 

శబ్దనివ్బ ల్లి అభినయ భేదములు--అభి నయ భేదములు - ఆంగికాభి నయ 

లత.ణము-- వాచికాభి నయము - అవా ర్యాఖి నయ ము- పుస్తాది భేదము-- 

సా_ల్లికలతుణము ధా సత్య స గ నాట్య మార్ల 'చేశీలతణము -- నాట్య 

'తాండనలతుణముా లాస్యాంగబకుణము- గేయపద ము-స్థిత పాఠ్యము" 

అనీనము--సుష ఏగంభికా పగ కేన క ముగ గిమూఢ కమురా-సై ంధవమురా 
ద్విమూడఢ కముాణ గస తేముగము- టీ _(వత్యుక్తము - చితిపద 

భావికములు-ళో కసం Ams వుం తాండవము, 

ల, ద్వితీయం ధయ : తిని అందం అంగనిరూభణను. 

వ ఖ్ న sy TN గ మటు ఆ నిరోణీదములు ౯ శిరోలతు, 

అము--అగందృత్ ము లా". ఇత్ పంలానుత్ ము - విధుతము-- అంచితము-- 

పరివాహిల మలాల ఫి? గు ఆ అవను "తప్పు = నివాంచితము-- అధో 

గతముాప రావ్ఫ గ; ళీ సము. తము, ఇ ౨ అన్య భేద 

ములు- అన క్ కు మంటల? 0 గాణిథము- లిర్య_ క్షత ము" 

తిర్యబ్నతోన్న తమ; FER. BAY Shh 7 shay (సన్నీ తము ా సకంవపరి 

వాహీ కీముఫకంపధఘుత్ వ) = ౮ గు ప్రో 'ర్భగకంపి విఠము--పా ర్వా 
శ 
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కంపితము-పార్మాగకంనితేము,  ౬౭- ఉపాంగములు - దృష్టివిశేష 

ములు-ర సదృష్టులు-న్థాయి దృష్టులు a వ్యభిచారి దృ్టులు అలా రసద్భృష్టు 

లలో శృంగారదృన్లి-హోస్యదృవ్టీ. -రౌాదఏరసదృస్టీ-5 రుణర సన్భష్టీ-ా 

పీరరసదృష్టి - అద్భుతరస దృష్టి -బీభత్సర స దృక్ట-ఛయానగరస దృన్టీ- 
శాంత దృవ్టీ, ౭ర-స్థాయిదృష్టులు. 2౫%--న్ని గ్ధదృన్టీ- హాస దృష్టీ క్రోధ 

దృష్టి-దీ న దృష్టీ-నృ_ప్తదృష్టి-సవిస్మిత-ాజుగుక్సి త-భయద్భ వి, రి ఆ 

సంచారిదృష్టులు-శూ న్య దృష్టి-మలిన దృష్టీ-( శాం దృష్టి-లబ్ఞాన్విత 

దృష్టి-గ్రానదృష్టా-శంకిత దృస్టి-విషాదినిదృస్టీ-ముకుల దృష్టీ-కుంచిత 

దృష్టీ-అభిత ప్తదృష్టి-బజిపర్టుగ్యన్టీ -బలితదృష్టి-విశగ్కాత దృష్టి - అర్థ 
ముకులదృప్టి - వి భాంతదృష్టీ - విస్తు దృష్టి--అఆెక రాదృష్టి- వికోళ 
దృష్ట-(త_స్రదృష్టే-మది రా దృవ్టి.౮_౨- తా రాకర్మలు - (భ్రమణము - 

వలనము-పాఠతీ మూచలనమూసం(వ వేసనము - వివ_ర్హనము - సముద్భ్భ 
_త్తేము-నిష్కా )మము-పాకృతము-౮౭ాదర్శ న భేదములు - సమము- 
సాచి-అనువృ త్తీము-ఆలోకిత ము-విలోకితము - పఏలోకితము - ఉల్లోకి 
తము-అవలోకిత ము. ౮౫-పుటక్రర లు-ఉనే ్రవము-ని మేవము -(పస్ఫ 
తము-కుంచితము-సమము-వివ _రితము-నస్ఫురితము-విపిత ము వి తాడి 
తము. ౮౭-(ాకర్శలు-ఉక్ల పము-పాత నము -భు )కుట-చతురము-క్రుం 
చికము-రేచితము “నవాజము, ౮౮ానా సాక ర్భలు" నత-మంద-వికృష్ట - 
సోచ్బ్యానావికూణిత- స్వా ఛావిక, ౯౦-అధర కర్షలు “ వివర్తనముూవిన 
న్లము- వేపనము-వినిగూహానముూసంద ఫ్టకముసముద్గము, ౯_౨- అస్య 
కర్ణులు-ఆయత ము- రేచితము-వ్న త్రీము-వి కాసి, ౯౮ - శ్రపోలకర = 
కుంచితము-కంకితేము-ఫ్రల్ల ముూతశ్రూమము- పూర్ణము సమము గా 
చిబుకలవమణము-కుట్టనము-లేహనము - భిన్న ము - ఖండనము- చుక్క 
తము-సమము-సందస్టము-౯౮ాహనులత ణము - వ్యాదీర్ల ఆ శిత అఆ 
చల-సంహీశ-న్సురిత, వక. ౧౦౦ బిహ్ళాకర్శ, బుజ్వి సృృ'క్కా.నుగ్క 
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వక్ర, నత, లోల, తేహాస్కి ౧౦౧, దంత కగ్భలు, చరణ, వేదన 

నీడన, గహ, నిష్యుర్గణ, ౧౦_9, గీవాలతణము, సము, అంచిత, 

నత, త్య, కేచిక, కుంచిగ, ఉన్నత, వలిశ, నిన్భ త్త, ౧౦౫, ముఖ 

రాగము, స్వాభావిక (ప్రసన్న, రక్ష, ఇె్థిమం 

వా స్తలతణము, ౧౦౩ అసంయుతిహ_స్తములు, సంయుత 

వా_స్తములు, నృ _త్తసా_స్తములు, ౧౧౬, అసంయుతీవొ_స్తములు, 

పతాక, (తిపతాకహ_స్తము, సర్పళిరము, మృగశీర్ణమ్రు కర్తరీ 

ముఖము, కటకాముఖము సూచీముఖను, నూచ్చ్మీపయోగము, శుక 

తుండము, హంసాస్యము, కవిన్ ము, న్ఖరము, పద్దుకోళము, "కాం 

గాలము, ముషప్టీ హా సము చతురము, (భమరము, అరాలము, అరా 

లము, హంసపతేము, అర్హచం[దము, సందంశము ౧౮౧, అ(గసం 

దంశఛము ముఖజసందంశము, పార్వసండంశము, ముకులహా_స్తము, 

కార్ల నాభము, అలపల్ల వము, తా(మచూడము, అనవా స్తములుం ర 

సంయుతవా స్తములు, అంజలి, కట కావరమా నము, సన్తి 

కము కర్క-టము, కపోతము, నివధము, ఉత్చెంగము, గజదంతము, 

అవహిశ్చేము, దోలము, సుహ్పసుటము, పర్గమాసము, మకరము, 

వా స్హపయోాగ నియమము, ౧౫౯. 

హా_స్తకర్శలు, వాస్తకరణములు, వాస్సకరణలతుణములు, 

ఆ వేష్టిశ, ఉజేప్టీగ, వ్యావ్రిత, పరివర్తితే, వా_స్తప్రణారములు, 

చావా పశారములు శీదములు (ప్రయోగనియమము సృ_త్తవా స్ప 

ములు ౧౭ చతురళిము, ఉద్వ్భృ లేములు తీలముఖ, స్వస్తిక 

నిప్రీర్ల, అగరాలక టకాముఖ, ఆవిద్దన (క, సూచ్యాస్య, శుచి అర్ధ 

శేఖిత్ర, ఉత్తానవంచిక్క, వల్లవు కేశబంధ్య, లతాఖ్య, కరివాస్త్క వత, 

నంచిత, పతప )ద్యోతక, శార్భ్యపతు, దండవకు, ఊర్డ (నుండల, 
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నలినీపద్మకోశ, అలపద్మోల్బణ, లలిత, వభిత ములు ౧౯ '-౨. 

వాస్తలవ.ణణము, వరదాభయవా _స్తములు, వవ్లోలత ము, 

సమ, ఉద్యాహిత, ఆభుగ్న, నిర్భుగ్న, (పకంవితములు, Ot, పార 

లవణము, వివ_ర్తిత, అపసృత, (వ్రసారితీ, సమున్నత, నతీములు,౧౯ ౧2. 

జఠరకర్శ్యు తూము, సల, పూర్ల్ణములు, కటిలకశుణము, శీచిత్త, 

కంపిత, భిన్న, నివృత్తే, ఉద్యాహితీములు, ఊరుగర్భులు 9౦౧ 

కంపన, వలన్క స్తంభ ఉద్య రను, నినర్తనములు, జా"నుక రలు 209, 

ఉన్నత, వివృత, నమ, అర్గకుంచిత, కుంచిత, సంహిగ, సమములు, 

జంఘాక ర్న్మలు ౨౦౫, పరివృ త్తే, నత, శీ ప్త, ఆవ ర్రిత, ఉద్యాహిత 

ములు, మతాంతరము, భమిత, నిస్ఫృత, కొంప, తీరళ్చీన, బహిర్షళ 

ములు, పాదలకుణము ౨౦౮, సము, అ(గతలసంచార, కుంచిత, 

ఉద్హట్టిక;, ఆంచిళములు, అన్యమతము, తాడిత, ఘట్టితో కేధ, సుటెత్, 

మర్షిత, అగ్రగ, పార్షిను. పౌర్వగ, సూచీసంజ్ఞక, అంగులీవృష్టగ 

తలాపహాతి, పాదాంగులీలవణము ౨౧౩, ఉలి స, కుంచిత, సబ 
ర్ జతద్ధులే 

అవశ్నీ్త, స్వభావజ, అనంగుష్టయుత, అంగుష్టనంయుతీములు, అంగు 
ష్టము(తివిధము, ౨౧౬ 

వ తృతీయా ధ్యాయము ; ౨౧౯౩౦౬ చారీస్థాన కనుండల లతణము. 

చారీపదన్యుత్స త్తి ౨౨౧, చారీలయణము, బారీస్యరూా న 
వివేకము, స్గరూపభేదసామములు, భూబారులు, ఆకాశ బారులు, 
సమవాద, స్టీయువ ర్త, జనిత, స్యందిత, అనస్యందిత, బగ్గ, శకటాస్య, 

విచ్యవ, వీలకాగ్రీడిత, చామగతి, ఉత్స్యందిత, అక్షిత సమోసరిత 
మత్తల్లి మ త్తల్లి అధ్యర్థిక, ఊరూద్య్భత్త ౨౪౦, 
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ఆకాశచారులు - తి కాంతా పార్య(గాంచ-అప్యకాంత్ _ 

సూచి-మృగస్తుత-. భుజంగ(తెనీత-అలా *- అవిద్ధం- నూఫుర పొదిగలా 

అవీ ప - భొమరి - దండ పొద - విద్యు ద్భా9ంత యా ఊర్ల (జానువు-ా 

ఉద్వ్భృ త్తం-డోలాపోద -ఇదం 'తాత్సగ్యం-౨౫.౨. 

స్టానములు--౨౫౬.. న్వెష్టవస్థానక ము+సనుపాదము- అలీఢ 

స్థానము-(ప్ర త్యాలీథము--౨౭ 3 స్యాయములు- భారతము -- సాత్వీ 

తీము- నార్ల ర్షగణ్యము-వై విగ ముొ_5౬.2_, (పవిచారములు వ్యాయామ 

నిర్వ ర్రనము-ఖర్వత-- చతుర శల కుణము- ధో భనుఃకరణముా ఆసనవిధి-ా 

౨౭౩. సు పస్థానములు,.౨౭౬., సన ప్ర సారిత-ఉద్వాహిత-వివర్తి ర్రిత్ర-- 

నత-అక్షంచితే ఆక్ర్రీస్టానములు- 2౯౮, ఆయకే ము-అ వహిళట్టే ము-అశ్వ 

(శాంతమూ గ తాగతము - నలిశము - సూటికము- వినివ రితముా 

(పోన్న తము. 

మండలములు _౨౮౬.. భొమమండలములూఆకాగక మండ 

లములుాభమర నుండలముాఆస్క-0డ తాః మిమడ టాచావగ తా అడ్డ లా 

వల కాకీఎడిత- అధ్యర్థ - అన రము-- థగ టా స ఆం సనూసగి లా అశాశ 

మండలములు ౨౫, సూ-ఏవిస్టమం డల వం" * అత ఇాంత- డడ పాదా 

అలాగ -వి-ది త-విహృ *-వామలటంగ (లల సమే గ) = (గాంకీమండి గా 

బనీడీము. 

ef అ వా్య్ధాయము పండ = గజ. గప గవాం ఏవీదసనము 

Bohra rat eg కంల టస్మోత్త ని గ Fhe dhe 

ములు--త లసువ్పహుటము - (వాంచ ముం కొన్ని ముం సతునఖుిను గా అంచి 

చశనము--న్ల 54! స్గముగాక టె చన Ee ష్ 1 కేక చమ? = నికడ్లుకను జు ట్రై ట్ర 

వ స్నయనలితవ? ఎనిన వు = సనన స" జః నుండలము * ని కేళముా 
i 
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లలాటతిలకాదోలా పాత-తలవిలాసిత. ౨౬౫. తల సంస్ఫోటిత = తండ 
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పాద*పాదాపవిత్హ-భుజంగ త్రిప్పి ర-విష్ణుకాంత-స్వ _స్తీక శోచిత-వలకా 

కీ9ిడిత-సం(భాంత-సింపోకర్షి త-సర్పిత-నాగా వ సర్సిత - పార్మజూను - 
వృశ్చిక శేచిత-ల తావృళ్చిక-వె శాఖ శేచిత-హారి ఇప్ప ఫీ ఆ దిక్స్య_స్తికా 

గజ క్రీడిత-చతుర-క్రటీసమామయూర లలిత - అలాక - సింవావి క్రీడిత - 
కుంచిత - వృశ్చిక - న్యంసిత - పరివృ త్రీ - నివర్తిత - 'ేచకనిక్షుట్టిత - 
ఉఊరూద్వ్భృ _త్ర-వృళ్చికకుట్టిత - తల సంఖట్టిత - దండసూచి - (భమర- 

నూపుర-యూర్థి త -వృవభ క్రీడి క-కరిహ స్త - వలితోరు-గృ్భ(థావలీన- 
అర్గనికుట్టన-గంగా వతీరణములు -రో౧౦ 

అంగ హోరములు ఏ రొంప. అంగ హోర(ప యోగ సకారను, 
రోయూ. కరణసంకలన మూమాతృక-కలాపము-ఖంనక మూ సంఖాత 
కము+ాఅంగ పోర నిర్వచనము 5౨౧ అంగపారనామములు - అంగ 
వోరలకుణము, స్థిరవా_స్తము, పరిచ్చిన్నము, పార్వ చ్చేదము, అవ 
రాజికేము, పర్య _స్తము, (భమరము, విద్యుద్భా) న్తము, న శాఖోేచి 
తము, మదవిలసితము, ఆలీఢము, మ'త్తొకీడము, అపసర్చిశ, న శాఖ 
శేచిక, సూచివిత్ల, ఆక్షీ ప్ప, పార్శ్వస్వ స్తీకు ఆచ్చురితేములు. గరగ 
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గతీముండలములు, నివ్యంభము, సరావృగ్లేము, అపవిద్దము, మద 
స్థనిగము, సంభాంతము, ఆక్షీ ప్రకేచికము, రేచితము, హూ జాయ 
సూచితకర్ల ములు, అభినవగు వ్రభావములు, ౮౬౧. వివ్మ౦ంభొవ 

(శుతము, అలాతము, ఉద్య త్తేము, అర్థనికుట్టిము, ఉద్హట్టితము, వృళ్చి 

కావ(ువము, స్వస్తిక కేచితను, వరివృ_త్తక రేచితము, రజ అంగ 
పోరము లనంతములు, అంగ బోరనియమములు, మాన తొలాదివి కేవ 
ములు అంగపహోర సంబ్యానియ మము, డీచక్ర' స్వరూపము, రో౭ర్మా 

పాదశేచకము, కటినేచకము, హస్తశేచకము, గీీవాశేచకము, 
పాదలేచకము. 



శ్రీ 

శ్రీ జాయపేనాపతి విర చితా 

నృ త్తరత్సానలి 

ప్రధ మో2.ధ్యాయః 

ల నిడనెలు +=. - 

మొలిం స్వేదజలార్ల్షకుంతలము రః పూర్వాధికోవ ననం 
0 దస అలరి 

శోఫణీముచ్చ్వ్యసదంశుకాం పులకి తే పార్శ్వే హృకంపొ కరౌ 

స_స్హంభం చరణద్వయం చ ముదితో గొార్యాళ్ళివః కౌతుద్రా 

త్త త్తన్నృ తకలోచితాంగ కథన వ్యాజై ః స్పృశళన్ పాతు వః 

శ్రీమాధవరామ శర్మ విరచిత 
సాహితీవల్లభవాాఖ్య 

నృ aT త్నా వీ సేయం సాహితీవల్ల భఛాంచితా 

సదా భా వ్యా సదా రా థ్యా నాహితీ వాసి తాంగ 7 

సాహితీసల్ల భాఖేషయం వ్యాఖ్యా౭-భిఖ్యామనోర మూ 

లగా! | నం “౪ (పఖొ్య పాఖ్యావ్ ధార న్యా ర స్య తాం రసి తాంత చె; 

భర తాది సమూారంభ సుబ్రహ్మణ్య గురోర్భమ 

స్వానం దాభినవస్యా సి సంప డాయవిళుద ఆతా 
ప్రై? 

శ్రీ వర్ల తత్వ సంక్ష స్తమపోర్ల జ్యోతి. శ్వరం 
ఉమా దేవిముహాం నౌమి వర్ల సున్నిష్ట విగ హాం 



నృత్తరత్నావలీ 

(శ్రీగణపతి దేవస్య నృత్తర త్నా వలీ (వీయా 

శ్రీకాకతీయ రాజశ్రీ) పాలకస్య సచేతసః 

సాహితీవల్లభస్య (శ్రీకమలా లాలితశ్రాయ: 

సాహీతీవల్లభ వ్యాఖ్యా తిమ్మ రాజస్య వల్లభా 

శ్రీన్నత్తర త్నావలీ గింధకర్గ “ (గ౫ంభారంభ 
మున సముచి శేష్ట్ర దేవతా _స్తవ మొనరింపనలె” సను భాగ తీయ 

సముదాచారము ననుసరించువాడై (ప్రధమమున (శ్రీశినస్తుతి మొన 

రించుచున్నాడు. (శ్రీ గారీచేవీశిరమును ఉరమును  నిశేంబశును 

పార్ళ్యములను కరములను చరణదగయమును కౌతుకమున ముడితు. ౫ 

స్స్ఫృశించు శివుడు మనల నందరిని రశ్చీంచుగాన్తున. ఇందు గానీ డేని 

యొక్క ఆ యా నృ త్తీకలాసముచితము అయిన అంగమును నిహా 

వించి చెప్పు వ్యాజమున స్పృళించుట నిరూపిత్ మయినధి. అనురాగ 

మున నా యా యంగముల స్పృశించుటయ శివ్సన గళీష్టము. ఉమ్మె 

యాతని శౌతుకము, అందునని యాతేడు ముదిగుకు. సంతు ముకు 

అట్లు ముదితుడు మనల రశ్షీంచుగానుత. _ 'జేవీసముయమున బేవుకు 
నృ త్తీకలోచితము లయిన యంగములను నిగశించుచున్నా డు. నష 

హస్తములు ఉరఃపార్భ్యములు కటీపాదములు అగును సృ గేమున 
అంగములు, చేవికి నృ త్రేకలను ఉపచేళశించు జేళికాడి మహా జీన) 
డిందు గోచరించు చున్నాడు. లందు బేవ జీవుల యను ౧౫ము 

నృ తేకలానురాగము ఛౌసించుచున్న ది. శివ బేవుకు సమోభవుసి 
నుండి దేవికి కలాసక్తి కలుగశేసినాడు. శివ డట్టుండుటయీ జీవీ 
భావమున నిర్వార చమ త్కారమును ౫లుగజేసినది. జీవి యటం 
డుటయ శీవున కట్టి చమత్కారశౌతుగ ముదయించినది. జేపీ 
మౌలి శిరము సేదజలార్లగీకుంశలము. దేవి యురము పూ రా(ధిక 
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అంట 

ముగా నువ్ఫకుచము. బేవి కటి సై వస్త్రము వ్రిదిలి సడలి విడిబడి 

యుల్హ్లసనమా కలదే నది. పార్భ్వ్యములు పులకితము లయినవి, కరములు 

కంవితము లయినవి. పాదము లై సంస్కంభము కలవయినవి. 

సన్ని ధిమా[తముననె యట్లు కాగా శివుడును ముదితు.డై కుతుకియె 

స్పర్నాసక్కుడౌ యనుభావతుష్తు డయినాడు. గొరియు నట్టదె 

యయినడని (పతీయమాస మగును. _ చేవీచేవామున కలాస్థానము 

లను స్పృళించుటయు భావనీయము. ఇందలి శివస్తుతి సముచిత 

మును. ఈ|గంథమున నృ త్తశలాత త్త రము నిరూవీతము కా నున్నది, 

అట్టి కలా దేవుడు స్తు త్యుడయినాడుం "బీశికుని జేశనముననె 

నృ _త్తీకల రాణింపవలయుట సృ తకలాసం ఫపదాయము. నృత్త 

కలాంగవట్క మిందు నూచిత మయినది. నృ తేకలాస సృలమగు 

మునగును నృ చ్తేక లో చితాంగముల సముల్లాసము నినథ కిసమా వేశ 

మున కలుగును. అట్టి శివుడు అట్టు రశ్నీంచు గాన్రత. 

వామే భావాభినయసనుషమాలంకృతాం లాన్యభంగీం 

అర్టేఒన్యస్మిన్నుదితడ మరుం దిభ్భతస్తాండవం చ 
స్వన్వత్షే తృవ్యవహృృతకరా ల గ కదత్తావధానాః 

శంభో: రాంతాకలితవపుఖో దృష్టయః పాంతు యుష్మాన్ 5 

అర్ధనారీశ్వర గూ పమున నున్న శళినుని దృష్టులు మిమ్ము 

రశీంచు గావుత. శివుడు నామభాగమున భావాభినయశో భాలం 

కృత మయిన లాస్వభంగి ధరించి యున్నాడు, దతు, భాగమున 

వాద్యవిశేవమగు డమగునిము. కల _ తాండవము  ననుసరించు 

1 కాండవముల నున్న 

శన్రుకు లాస్య తాండ వానుకూలముగా నా యాః సానములందు (పస 

రించు హ_స్తవిన్యాసములను సాన థానముగా ననలోకించుచున్నా డు: 

ఇట్లు వా_స్తవిన్యాసనముల నవలోకించుటలో సావథఫానము లయిన 

చున్నాడు. అట్లున్న శివుడు; అనగా లాస్య 



| నృ త్తరత్నావలీ 

శివుని దృమ్టులు రవ్నీంచు. గావుత, నృత్యము నృృల్తేము అను 

"రెండును నుకుమార ముద్దతే ము నని రెండుపిధముల నుండును. 

ఇందు సుకుమారము లాస్య మని, ఉద్దతేము తాండవ మని న్యన 

పోర మున్నది. లాస్యమును (స్త్రీలు (ప్రయోగింతురు. బీన్నికె 

దేవు డుపబేశించినాడు.  స్ర్రేఫురుషుల భావమునకు లాస మని 

వ్యవహారము, అట్టు భావార్థ మగునది లాస్యను. లాస్యము 

కామోాల్లాసము కలిగించును. తాండనమును సరువులు (పయో 

గింతురు. శివుని సూచనమున తండువు భరతునకు (పబోధించి 

నందున తాండవ మయినది. లాస్యము తాండవమును నృ త్తేహా స 
వి యోగములతో నుండును. నృ శ్రీహ_స్తముల మేలనమున కర 
ణములు, కరణముల కలయిక వలన అంగపహారములును కలుగును. 

లాస్యము నందు మృదువుగా నుండు అంగహారముల ఫఏఎయోగ 

ముండును.  'తొండవమున ఉద్ధతములగు అంగహారముల (ప్రయో? 
ముండును. ఇట్టి లాస్య ౩. డన్యప్ర యోగమున పఏసరించు హస్త 
నిన్యాసావలోక నమున శివద్భష్టులు సావభానముగా నున్ని నని 

భావము. హస్త మెటుగా (ప్రసకించునో యా విభాగముననె దృష్టి 
యుండవలయు నని నాట్యుశాసనము. దృస్పీ ననుసరించి మనః 

(ప్రసారము నుండును, కాంతాకలితశరీరు డయిన శివుని నాట్య 
దృష్టులు ఇట్లు నిరూపితీము లగుట (పకృతరచనా సముచితముగా 
నున్న దని భావింప దగును, 

దేవ్యా లీలాలలితమధురం లాస్యముల్లానయంత్యాా 
య; శృంగారో రహాసి పురతః పత్యురావిష్కృత సం 
వీర్యాన్నృశై ర్వికటగతిభిర్వ్యంజయన్ కుంజరాన్య; 
శంభో ర్ల్రేవ్యా విధధదధికం పొతు వో మంజుహానం క 

లలితమధురముగా లాస్య ముల్లసింపజేయు జీని పతి 
యగు మహాదేవుని సమతమున రవాన్యస్థలమున వకాంతమున నే 
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శృంగారము నావిష్కూరింప జేసినదో యా రహఃశృంగారమును విక 

టము లగు గతివిశోవములు కల నృ త్తీములచే తన సామర్గ్యమున 

సభిన్యంజనము చేయుచు దేవికి చేనునకు మంజుహోసము నధికముగ 

సంపాదించు గజాననుడు మనలను (మిమ్ము) రక్షీంచుగానుత, ఇట్లే 

శ్లోకమున గజాననస్తుతి యున్నది. గజాననుడు విఘ్నేశ్వరుడు. 

విఘ్నే శస్సుతి సర్యవిఘ్నని వారక మయినందున జేవ-జీవుల స్తుత్య 

నంతరము విఘ్నేశస్తుతి సముచితముగా నున్నది. 

నృత్యము నృత్తేము అనునవి "రెండును లాస్య తాండవ 

రూపమున ద్వివిధము. సుకుమారముగా నొనరించు నృత్యనృ త్తేము 

లకు లాస్య మను వ్యవహారము కలదు, లాస్యము మధుర మని 

తాండవ ముద్దత మని వ్యవహారము. "జీవి లీలాలలిశముగ మధు 

రముగ లాస్య మొనరించుచు "దేవుని ఎదుట తన శృంగార రతి 

భావమును (ప్రకటించినద. వృాదయావష్టంభముతో నున్న రాగ 

భావములను శ్రీలు సుకుమా రావయవ విన్యాసములతో లాస్య భంగి 

సుందరముగ నిరూవింతురు. అట్ట 'జేఏ రహా శృృంగారమును దేపి 

దేవుల మెదుట గజాననుడు వికట గతి విన్యాసములు కల నృ్తే 

వఐశేవములతో ననుక్రరించుటచే 'జీఏ చేనులకు మృదుల మయిన 

మంజుహాసము కలిగిన దని వగ్గించుటచే సుకుమూరహాస ముళత్స్చా 

దింప శేయుటకు వికట గతి విశేషము సమర్ధ మగునని సూచితము. 

గజానను డట్తోనరించు చుండగా దాని చూచు జేపిజేనులకు తమ 

రతిభావము సృృృతలికి వచ్చుటయు తన్ని మి చముగా పోస ముద 

యించినదనియు నిందు సంభాన్యము. నృృతేవిధానములలో ోగజా 

ననపిండి” యను నొక విశేషము కలదు. అది యన్యానుకర 

అాత్దకమె హాస ముత్సాదింప జేయుటకు సమర్థము. లందు 



౬ నృ ర త్నావలి 
be 

చతుర్ల పాదమున (తుటిత మయిన భాగము ఫావానుసారమున నిగూ 

వీత మయినది. 

నృత ప్రశంసా 

( దేవన్య శంభోర్డగదా) త్మనోఒపి 

నదాశివాద్యాకృతిభేదయో గే 

యత్క్కాతుకం కారణ మాహు రాప్తా 

నృత్తం న తత్కన్య భవేత్సుఖాయ. ౪ 

నృత్త పశ౦న 

ఈ శ్లోకమున (పధమపాదములో వాత మున్నది. ఇందు 

నృ త్త్మ్పశంస కలదు. స్వ సంవిత్స)కాశమాను డగు శివుడు విశ 
జగ దూఫుడయినను సదాశివాదుల అక్యతి భేద మును ఫొందుటలో 

సొశానొక్ర విశిష్టకాతుకము కలనా డయినాడు. అటి ఆ శోఫఘుని 

కాతుకమే సృ త్ర మావిర్భవిచుటలో కారణ మై* దని యగాగ్ధ 

వదను లైన ఆఫ లనుచున్నా రు. అట్ల ౪ నృ _్గము ఎనన్కీ నుఖ్లిము 

నాపాదింపదు? _స్వమహిమ (పతిస్టీతు డైన శివుడు అప్టమూ గృయె 
జగ దాకృతి కలవాడై నాడు. సదాళివాది భేదములను పొందినాడు. 

ఇట్లు బహుభేద(పభిన్ను డగుటలో శకి పరిస్పందమే హేతువు. 
వక్తి సాహచర్యమున స్పందితు & న శివుని స్పందవిశేవములన్న యు 

విశ్వ, విశ్వసృష్టి నిదానములై నవి సిస్ఫృతు కల శివుని నృ గేమహోర్ధ మే 
సర్వవిశ్వము,. శివాది స్తంబ పర్యంత ఇ; ముప్పది యాలు గత 
ములు కలవు, సదాశివుడు అఖండ మండ లాశారు నైన విశ్వరూపుడు. 
కావుననే స దాళి వాద్యాకృతి భేదము లన్నియు పరమశివునకు 

సంబంధించిన వే. ఇందు శివుని నృత మే, నల్ల మొనరింన నె 
ననెడి కాతుకమే సర్వకారణ మైనదని అసల ఉప దేశ వచనము. 



గృ౦థవశ సి ౭ 
(PN) 

ఈ విశ్ళమంతయు శివుని నృత్తేకల. అట్టి ఈ నృ త్తీము సర్వవ్య క్ర 

అరు స్వాశ్శసుఖము సంవాదింస గలదు, అనేకవిధము లగు నృత్త 

సం(పదాయములలో సదాశివసంపిదాయమును కలదని నాట్య 

విదుల ఆశయము, 

(యన్ఫృ త్తం శివయా శివేన చరితం) స్వ ప్రేయసీభిస్సమం 

గోపాలోపి పితామహోపి చ గిరాం దేవ్యా యదభ్యస్యతి 

త సెతస్య సమ సలోకనయనానందామృతస్యందినో 
రజా అ 

నృ తస్యాద్భుతసంపదో మధురి (మోద్గారః కధం వర్యతే) x 
అజా ౧ ణు 

నృత్త ప్రశంసా పర మయిన ఈ శాహ్తాలవికిడిశములో 

మొదటి పాదమున చివరి పాదమున కొంచ భాగము (తంటిత మయి 

నది. శివ గోపాల (బహ్మచేన్సలు తాను (వేయనీసహితచేముగా 

నృత్య ఫ్యాస -మొనరించినా రను భావ నిందు సంగతపరచుట సము 

చితము. ఏ నృ త్తమును శివాబేవిశో భఇివబేవు డాచరించెనో, వ 

నృ_త్తమును తేన (వేయనీమణులణో గోపాల దేవు డభ్యాసిం వనొ, ఏ 

నృ_గ్లేమును గిరాం దేవితో సతామవా చేని డభ్యసింకోనో అడి 

సమ సలోక నయనానంద సుధను ససరింప జయ అద్భుగో 

సంప నితో కూడుక్ొనిన గాం స్స ము సుష సంబంధించిన మధురి 

మాతిశయ మెట్లు వస్తీతము శాగబదు? 

చ శ్లోకములో నృ గోసనం(పదాయ ఒరంపగ నివా ని 
rl . 

మయిన ద సార్యతీ పర మేశ్యరు తాడిప9న ర్హక్షులు, జాని నను 

సకించి లశ నారాయణులు పరిపోవము నంపాదించినారు. వాణీ 

హిరణ్యగర్భులు సృష్ట పరిఫప్ల నృ గృమహోర్థమును గు కంచి సర్వ వేద 

గర్భిణ మయిన శ చ్చానమును చా స్తీయముగా 'సెటయించుటగు 



లా నృత రత్నావలీ 
= 

నాట్య వేదము నిరూవ్రించినారు. ఇట్టి యీ నృ_త్సము సర్వజనులు 

చాక్షువయజ్ఞమై న్మేశానంద మాధానించినది. అట్టి డాని నెట్లు 

వర్ణింపగలము? సంపదాయసమాగత మయిన యా నృ తృేమును 

నాట్య వేదానుసరణమున నిరూపించుట యె యుక్త కార్యము. 

కలారె రనవా వచం[దకిరణా శే షెరలబాంబుదై 
లద ర ఎద దరి ధి రు 

రలికులె రపాప్తపుష్పాసవై ః 

సామ్యాలాపదశామమూని దధతే నే|తాణి, యేషాం పురః 

శశ్వన్నావతరత్యుదారసుషమా నృత పయోగక్ళమాః ఓ. 

ఇందును శెండవపాదారంభమున పాతీమున్న డి. ఉణార 

శ్లోఛాసుందరము లయిన నృత్త ప్రయాగ |క్రమములను దర్శింపని వారి 

నేత)ములు చందకిరణా శేషము చేని కల్తారములణో, అంబుద 

సంబంధము పొందని నెమలి కన్నులతో, సప్పూనవము పొందని 

తుమ్మెదల విండుతో సామ్యావస్థను పొంద వలసి వచ్చును. చంద 

కిరణ (పసారము లేకున్న కలువలకు వికసనము లేదు. మేఘముల 

సంబంధము లేకున్న చో బృర్గిబర్డ్యములకు విస్ఫారము లేదు, సుప్పూస 

వాస్యాదము లేకున్నచో తుమ్మెదలకు శోభ నేదు. నృగ్క 
దర్శనము లేకున్న చో నారీనర నేత్రములకు సౌందర్భము నేదు. 

ఈ (గంథానుసంథానము లేకున్న చో సహృదయులకు హృదణుగానం 
దము లే దనియు నిం దభివ్యంగ్య మగును, 

ఉద్యద్యావనసౌరభాం మృదుతనుం పన్నిగ్గగీతన్వనాం 

నానాభావ రసాఢ్య లాస్య నిపుణాం బీంబాధరాం నరకీం 

లబ్ల్వా రాజపురందరస్య సతతం నిర్విష్ట నర్వేం|దియా 

(గాాహ్యానంద రసీకృతస్యక) ఇవాస్వాడో వినోదాంత్యరెః తి 



2] గృ ౦థవు శ సి ణా 
అయత 

అతిశయించిన యాననపషరీవుళము గలిగిన శరీర సౌకుమా 

రసు సెల (ుస్నీ గి గీతస్వనము పిల నానా భావరస పరిపూర్ణ 

మయిన లాస్యమున నె స)ణ్బ్యము షల టం చాధర యయిన నర్శకని 

ఆదగ౦ ను గా జేయ దున 1 స ర్యేం(దియస ౧| గాహ్యా మయిన యానంద 

ర నాత్పుగునగు ఇతరము లయిన వినోదాంతరములచే గలుగు నాస్వాద 

మేమి కలదు? సర్వసౌందర్యము గల సుందరన రృకి సానథానముగా 

నోొనదించు సృ త్రవిశేషమున గలుగు రనానలద _మత్యు గ్రేమము. 

ఇశిరములగు వినోదము లిట్టవి ఇాన్సు, రంజన సామర్ధ్యము కల 

సంపన్ను డగు రాజేందుడు సుందర లలనా లాస్యమున స స్వర్యదియ 

సంచర్చక్ మగు రనానంద మనుభవింస గలడు. దీనిలో నృత్త 

మొనగంచు న గ్తకి సంపాదింప నలయు విశేవములును సూచితము 

అయినవి.  రకూనసము, మృదు నగు చేహము, గీతి సరసము రస 

భావసర మగు లాస్యము అనునవి .. ర్తకీసంపాద్యము లగు ఆవశ్యక 
ఖెనేవముళు. ఇల్ల గా విశేషములణలో నొట్యసంప ట్ర సూచగము 

లయిన  ఆహాోర్య - ఆంగిక = వాచిక - నా త్లింజములు నాటుగును 

నూచిశములు. బేగపాబంధుపాా? నుండు రాజు ఏిశిప్తన రన 'వరున 

దింప గల నారి నొన్టానము౫ నియమింప వలయుటయు నిందు సూచి 

నము. శాగలదు. ఫూర్వగ్లోగి ములలో నలె నిందును తురీయ 

వాణారంభమున (త్రుటి యున్నది. అయినను భా వార్ధము సంగత్ర 

మమిుసు టే, 

నిత్యం నాట్య కలావిలాన కుతుక పొగ్భార విశ్రాణన 

పొొఢాహంరృతి (నా తరంగిత) ముదో ధన్యా ధరి(తీశ్వరాః 

శృంగారే విరతిం న యాంతి లఘుతాం ధె రే వినోదే క్షమం 

మానే గ్లానిమనాదరం వితరణ కీర్హావనాస్థామపి, రా 



ర ళత్నావలీ ౧౦ నృ త్త 

ధరితీశ్యరులు నిత్యము నాట్యక శావిలాసమున కౌతుక్రము 

కలవానై ఆ నాట్యసంపద అతిశయము లోకమున కందింప వలె 

నని పూర్ణవిశ్యాసము కలవారై సంపూర్ణానందముతో నుందురు, 

అట్ట ప్రభువు లందరు ధన్యులు. నిరంతరము నాట్యవి ద్యావిశాణన మే 

వారి (వతము, వారు శృంగారమున విరతి పొందరు. ధీరత్యమున 

లఘుత్వము పొందరు. వినోదమున (శమను పొందగు, అభిమానమున 

గానిని పొందరు, దాతృత్యమున అనాదరమును చరాపరు, వారలకు 

కీర్తితో ననాస్థ లేదు. అట్టి విశేషముల నన్నిటిని సంవాదింప గల 

నాట్యుక శాసంప దను పశసరింప జేయుటలో నారత్వేంతే మాస్కులు. 

కళావిలాసము నందు శృంగార మున్నది, థిరత్వ మున్నది, వివో 

మున్నది; మానిక ఉన్నది; వితరణ మున్నది, కీర్మి యున్న గ, 

అన్నియు గలిగిన నాట్యసంపదను లోకమున (పసరింప జేయుట 

ధరితీక్యకు లాస కు లగుటచే ధన్యులు, 

సంసారే భవతి పృధానమమితె ర్రభ్యం శుభై ర్మానుషః 

జన్మాస్మిన్ క్షితిపాలతా నిరవధిః శ్రీరత్స కాన్హం వపుః 

ఏతస్మిన్ ముఖమిన్లుసునరమిహ స్నిగ్గా విశాలాయతా 
ఏ ౧ థ్ 

దృష్టిస్తాం సఫలికరోతి రమణీలాస్యావలోకోత్సవః డా 

ఈ విశ ంసం సార మందు శుభంకరము లగు నానామానున 

జన్మలచే పొంద దగిన జన్న అత్య:.ము (పథాన మెండి, అట్లి 
క గెంం జబ 

మాన వజిన్న క్రర్ర్నను జిందు నిరవధిక మెన వీ తిపాల నేం ముండక 

కుభసంప త్తి, అందును సంపద యుండుట జన్మిపరి పాకము. అందును 

మునోవహార మగు శరీర ముండుట పూర్వఫలము. ఇంక నందును ఇందు 

సుందరము ఖముం౦ండుట, అందును స్నీగ్భము విశాలము ఆయత మెన 

౨ Pp : 

వృష్టి యుంకుట శుభసంప త్తి విశేషము. అట్రి యిన విశిన్ష దృస్మీని 
= న) శే aan) ష్ 



గం౦థ పళ సి రాం 
న 

రమణీయగమణీ లా స్యానలోకొ త్ప్చేవనము సఫలము చేయును, మూన 

వులు దృష కల వా నందులకు రమణీ లాస్యావలోన మునరించు 

టయే నిశిషఫంము. నానా! పాణులలో నూూనవజన్న ముఖ్యము, 

అందు రాజశ్థిము' ముఖ్యము అందు సంస త్రీ ముఖ్యము. సుందర 

చేహూము ముఖ్యము. చేహమున ముఖము ముఖ్యము. అందును 

వ ధం er = ల అల్ల టా జల్ల శ దృష్టి సర్వము ఖ్యము. అట్టి దృస్టిసా ఫల్యముసకా లాస్యదర్శన వమూవశ్య 

కము. 6 గ్గ దో చేగము పాగ రూ వార్గమున నిభాన్సించి, లాస్య మే 

సాఫల్య సంపావక మని నినూపించుట ఇందు పధానాంశము. 

భగవత్పాద శంకరుడు వినేక చూడామణి గంథములో, 

నరజన్మదుర్చభ' బుస్. సాం స్వ్వము, నిపత్యుము, నె దిగధర్భమార్ల 

సరణ్యము, విధ్వశ్వము ఉ చేరో గేరము సారగూస ముని చస్సెను, 

వ్రంకను బట్టు చెప్పెను, “ఆ త్య్బానాత్భవి వేచనము, స్యానుభ వము, 
గ్ ట్ ల 3 ఊం న్ -. లో తబ 

(బాహా) ముగి శతకోటిజన్నసణ్య ఒరిపాగములచే శాని 
ల్ ' క గ్ర 
గ 
య ం 

లో ! శ్ గ ( శ / న్్ జో జో 

కలుగ వు.” అని క్ర గ) ర్స్ నంలో ముఖష్టము గా! గనుణలాస్యము ని 5 / 
ps) 

రొంప దలదను._ అము. నాని (నొధాన్నసూచన్న్నేే యి నార 
ణి pa జ. 

॥ fe) 0 సారమును ఖు సా ME సంస “నుం 
య 
+ 

జ గం ప “ఏ wan స వీచి త తిలౌ రత్నచ్చాయా ఫలనముదల ఎచిలలితం 

శిఖి స్యర్చిః పేజాః సహజగతి 3 చిిత్యమనిలే 
జల గి 

తటిత్కడా వ్యోమ్మ్నూత్యరకృతకనుభగః పళ్ళుస 
జో 

of ప 

పృవిష్లో భూ తేమ [పభవతి హొ నృత్శృస్య మహిమా ౧౧౦ 

సత మహింమ వంచభూన ముంంందును ఘోనగించి యున్నది. 

భూమిలో గన్న శాంతుం (పతిసటనములో నృృతమున్న డి. జలములో 



౧౨ నృతరత్నావలి 
మ 

౫! 
శరజలలితీముగా న్ఫృత్కే మున్నది. అగ్నిలో చాలా! వీంటణ రూప 

ముగా నృత్కే మున్నది. వాయువు నందు సహాజి గటి విచ్శితివతో 

నృత్త మున్నది. ఆకాశ మందు విద్నుదుల్లసన గూూముగా సృణి 

మున్నది. ఇట్లు పంచభూళము లందును నిరతిశయ స్వనూసమున 

అకృతకముగా నృత్తే (పథావము ప్రసరించి నోచరించు చున్నది. 

నానావిథము రై న అంగో పాంగముల అభినయ మొునగించు సా 

పంచభూతీమ'ల ఆనుకర ణము సిద్ధముగా సున్న డి త్నాను 

కరణమున తేరజ్ల ానుకరణమున, జాంలామాలానుశి వణమున గలి 

సుందర తాస్వయాపమున, విగ్యుదు స్నేపణ తా పాగ ముస నానో) 

నయములు (ప్రసిద్దము లై నప. సర్వభూ తాన్నెకు కేక స సస్పుపు ఇసు 

నృత్య మహార్ణపసారమున నే విశ్వవిశ్యమును సృజించిన ణం Ea 

నృ తౌతిరిక్కముగా జగమున నే అంశమును లేదు. సర్వ పపం చమును 
నృత్శీప్రశం నాతిశయమును నాశ్రూగ్క-రి ప 'జఉయుచుస్న్న గనియీ 

భావము, 

ధర్మం దేవా ధరణిపతయో దద్యురర్భం వృనన్నాః 

తస్ట్వీవర్గ్ల 8 సృహయతి కలాప్యౌఢిభంగీ విధేయః 

విద్వర్గోష్ట్యా బహువిధ (ప్రకియా వర్తనాథిః 

కీర్తిం తస్మై దధతి వివిధాం యేన నృత్తం ప్ర్యయుక్తం, ణణ 

ఈ శ్లోకమున నృత్శఐనృత్సి నిదర్భిశ మగును, బేఫన 

లసుళులు గాబుmయు కుటుబులు (బహ్మీర్జులు అగడం స ఢీ SION 
స రుం 

కాశయముగ నుందురు వారియం ప్ స ఎ తొంతేము ను వసువ గం ముస 

నృ తృనాట్య | పదర్శనమున బే;పలు ; ప సన్ను ల'పదుగు, ఢిరె 

మనుగహింతురు, నాట్యనృత్క ములో న్ న్. క-దో గ సర్గ ఏన ద 

అర్థ మున్నది, నవ మున్న డి, వినోదము; నః సరర్థమున్న గ. స్స 
a 



ళ్ 
గృం౦భథపృ శ ని లు 

జాజి 

మున ఆుసన్ను అయిన స) భువు లర్హమిత్తురు ధగా (పన్ఫ తుల క ధర్న 

మున్న న అర్జ్హ్మప నృగ్తుల న ర్థముస్న ది ఇానోప నేవులకు నామ 

ముఫ్నది, సంపన్నులకు విలాస ముస్ననది కిలా (సాథి భం గ్పిభేయ 

మయిన వని తావగ్గ్లము స్టే మభిలమ్ం చును. గలాబలిశ మయిన 

0 సర్గము స్ రాన వ్యా! (౧% భావించి పిణేయము సు గును, 

టు are ఏ rn నే గున ము ఛాచ తుడు, Fo షమ న్పెష్గ ౮) అన గు సంస ్ట్ దో 
బటహాపిధము అయిస గుణ, కయ వర్ల సములతో స్ఫృత నరా 

రింతురు. వినిచే సబుధులంకు విబోధ ముదయిం-చును, ప్త "దేన్సులు 
ary వో ( షో 

లో భూ దేవులు పోభునులు చేవపాలకులు ఎనపాటకులు ననిశలు బవాు 
(| ఉత జ ఇ న జ ఈ పీ YY # శతు అంనసదు సృ విద్యా పఏవృత్ని ఇయు క (ససక్కొలవె యు గో 

భాను అగుదురు. జట్టుగా సానొనస్థాంతు రాశి a నానా భావో స (2 

పసం సన్న మ ON సము 'శౌళ్యు ము ప్ో ఎ దేనజున నము 
Jr - , ట్ల Ry pnd WY 

కత ry న " స శాం టబు నయము లోక్" గ దేసి జననము సస అగు స సృ 

(ప పయు కి ంయయి సుడి. 

(ప |) ౧0౮ న్య స మున దొవులు థధిగ శ సుసురు. ఫరణీపతులు / ys ( 
4 ఇ న అట జో ౫! "| , గస DMM ని 2వ వ... సింగు, ఉసిరి రము ANAS న్గాణీ a} ' ty 

లు ఖ్ టి | శ తోక ము స భా పగ నారాకు దును విసియ మగును. శఈవిథముగా 
DR + 

SEE స్టా ఎ"న్ధము గు 0చుట సముచిత వుం vy 

(గంథరకృ(త్పళ స్తిః 

అభ్యాసాద్భరతోకిభంగిషు బహువ్యాఖ్యావ టేషు (శమాత్ శీ 

«2 ఖో నంవాదాద్దురుస ౦(పదాయనుహృదాం శంభో $ (వసాదాదపి 

ని ఇ నిసిది మిద్ ఖే స్ జొ త్వా శాస్రరహాంసి ని ల దం వ్యరం మహార్థా వతం 

స్యాత్క.స్య హితాయ శాశ్యాతయశస్పంరజణం లక్షణం ౧౨ 



౧౪ నృత రళ్నావలీ 
వానలో 

ఈ నృత్తర త్నానలి (గంథని ర్నాణములో శన యత్ని 

విశేషమును ,శ్రీజాయసేనాపతీ యిందు నిరూపించుట భా సనీయము, 

మహోన్ధాన్వితీముగా నీగంథము నిర్శతీ మయినది. న్యక్కముగా 

నిట్టిది నిర్మిత మయినది. ఇట్టి యీ గంంథ మెవరీకి హితము 

నాపాదింపదు? శాశ్యతిముగా యశస్సంరతుణమె. టీని లతమణము, 

నాట్య వేదమును సాం దాయికి ముగా తేలసికొని నిర్మించిన భరత 

ముని సూ క్రి విశేనములందు నిరంత రా భ్యాసము సంపాదించి దీని 

రచించితిని. భరతోఫ్తల లోని యభ్యాసమనగా, నిరంతే గానుసంథా 

నము, భరతుడు నిరూపించిన యంగోపాంగాభినయముల ననుక్షరింప జేసి 

నిశ్ని తార్గము ససందిద్ధముగా (గ్రహించుట. ఇట్ల య భ్యాసమున 

ఛారతీయానుభవము కలుగును, అనుక్తములు లోకి సంగాహ్యాము 

లని, ఏనం పాయముగా నితరము లభ్యూహ్యాము బని భరతు డనుటచే 

నట్ట వానిని సమాలోచన మొనరించి అభ్యానాను సం థభానము ను 

ఈ (గంధక ర్భ యిందు నిబంధించెను. ఇంగ నీ (గంథమున నొనొ 

విధ వ్యాఖ్యా సాయ (గంథముల పరి[శమయు హుతును. న్యా గెలు 

భిన్న భీన్న_ భావముల సూచింతురు. వాసి సమన్యయమున నొక 

నిశ్చిత భావము (గహీంప వలసియుండును. ఇట్లి దంతయు [శమా 

వహము. అయిన నీ (గంథనిర్మాణమున క దియు సానశ్యగ వుయిసది, 

ఇట్టు న్ర్చిగ మయిన నీ గంంథ మన్యసం వాదము నంది కాకు న్న "చో 

నువా బేయువము శాక పోవచ్చును. కాని యిందు సరర్గసంవా న 

మున్నది. గురువుల సంవాదము కలదు. సంపదాయ సంవాదము 

కలదు. సహృదయ మి(తుల సంవాదమును గలదు. గురుసం, ఫణాయ 

సుహృత్సం వాద మని మూలమున సమస్తృవచనముస నింగి నుగ 

మభివ్య క్త మగను. గురువులు ఇాస్తోగప చేష్టలు, నాట్య నృ శ్వాచార్యు 

లును గురువులు, అట్టివారి సం(ప దాయములు వేరు నేగు శా నుండఫు, 



గ్రంథ పశ స్పి లం 

ఉన్నను భరతసం[పదాయము ఒరిపూూరగముగ నుండనే యున్నది 

కదా! గురుసన్నిధిణో నృత్మశికు ఫొందకున్నను నాం్యపదాయిక 

ముగా సృతోప దేశము లేకున్నను సరము (గహించి యభీనంది'.ప 

గల యాసా(దింప గల సహృదయు లుందుగు. సహృదయ తర్పణ 

మున్న నే సృృశ ము నృత మగును. అటి సుహృృనుణుల భావ 

ఎ =. టో శో గ్ 

సంవాదమును గూడ (,౧పహించి యా ౫ )ంధము ర-ించితిని, 

పిసి యన్న ఉన్న మిన్న యగు సిశిప్ట సూతును పెటగను. అది 

శంభుప)సాదము, స్వయంభూ 'బేవ (ప్రసాదము. అనలు నృత్న'బేశికుడు 

శంభు జేవుడు అ శంభువే భర తాదులకు నాట్య శయ దాడే. 

ఆతడే తన [గంథసంధాన శకి సంధాత. ఇట్టు చతుర్ముఖ మయిన 

జల్ల ~ rn స మ జల్ల జల పాల py we AF Yo క్ ఠి సంవాద భాతర నో ముస నొసురహస్యముల నన్ని టీని దెలిసి 

జ అరటి 4 వ్ ol ఇ జ ఇ . ఏ శ ల్ | red వహార్తాసి(తి వుంయిన "సరా (సంధ ౫౬. ద సృృత్ఫేము నిర్శాణి మయిన 

దనుట నక ము ఇట్టి (గంథము (పమాణ్మ పతి సన్నము. ఈ (గంథ 

సమాలోచన మొనరించు వారీ సంనాడ సమన్వయ సరణిని నాశ్లా 

న్కృగించు కొన గలరు. వాగందరు గొన వలన సముచితిపహీతము 

ఫ"ంద గలరు. ఇది హితే జేశజననమిు చా! ఉట లవణ సంపుతి 
అ మం 

సపలన నిది సర్వులకు సముపా చేయము. ఖాధ్యనయశళ సంర త ణము. 

గంథకర్శగు గంథాగ్ల్త సంవాద దాతలకు సిడి శొళంతముగా 
+ థు 

యశస్పంగతుక మగును, 

ESE (పజామతిశయపతీం స్వామిభకి ౦ చ హరాత్ 
“ఖో అలాని యి 

ఆకౌమారాద్ గణసతినృపో జాయనం యం నమర్చ్య 

గుడామా తేరి సకలసుమన స్పేవ్యమానే జయన_0 
థె ధీ లాం 

వౌడొం పత్యా సారిరివ కలాశ్లాఘనీయం వ్యనై షీల్ వుల 



౧౬ నృత్తరత్నావలీ 

ఓరుగల్లు ప) భువ) కాక తీయ రాజ్యసంధాళే శిగణం తి 

బేవన్ఫపాలుడు ఈ (గంథగ ర్త యగు జాయసనేనాపలిగి”. ఇంతటి 

సమర్థునిగా చేసెను జాయనేనాష తికి సమధి] మైన (స్లో న! మెము దువ్వ్యము 

కలదు. నిరతిశయ మైన న్యామిభ క్కి యున్నది. అటు ఒం భావోచిన 

మొన విశేషమును గణపతి చేవప భువ) చద గా సమొత్న్మ్, చామ, 

హర్షము పొందెను కౌమారన యను నుండి జాయవేనొాసతిని చక్కగా 

అర్చిం చెను, పోషింశను ఆ సమయమున సగ లసుమున న్ఫేవ్య 

మాను డగు గుండామాత్యుడు గలడు. ఆగిణు సర్వస మర్దుి యుండగా 

జాయ సేనాపతిని కలాశ్లౌనునీయునిగా నొనశ్చిను. ద్యులోకి మున 

దేవేంద్రుడు సర్వసమర్ధు డైన వాచస్పతి యుండగ హొనాాగు 

డైన జయంతుని కలాన్లాఘనీయు నొనర్చిన కు జాయ లి గణి 
Q._ 

"దేవుడు సర్వక శాశ్గాభునీయునిగా నొనగ్చినాడు 

నృ త్తర త్నా వళి వంటి క శాశాఘునీయ (గథంస భాస ముస 

రచయిత కూడ కళాశ్తాఘనీయుడు కావలెను, జాయసరీ కట్ల వా 

డయ్యెను. కళాన్తాఘనీయు డైన ఆశయ నాన్ యున్న ఘణ ణు 

గంథమాపిమ్మృతే మగును. గణపతిదేవుడు సళ, గసీనీయుకు. 

వాచస్పతి బేవగురువు, సకల దేవసమా రాథ్యమాను (గను. గాలరి 

తీయ రాజ్యమున గుండామాత్యుకు సక లస ఛే స్టమౌ రాధ్యు 

_డయ్యెను తన గణపతి దేవుడు భూలోకప )భువు. జీవలోగ్ సభుప్ప, 

దేవేంద్రుడు అటు వాచస్పతి కలడు, ఇటు గుంజామాల్యునో ర్ ప 

ఇద్దరును సకలసుమన స్సేవ్యమూానులు. బే వేం! దును పయ. క్ష్ 

కల్లా న్లాఘనీయు.డై న కుమారుగు, భూమి+౦దునకు బాయ నేనా ప్ర తి 

పుతకల్పుడు. గణపతి దేవు డొాదరింపగా, గుండా మాళ్యుక్ RE) 

స్పతిగా నుండగా (శ్రీ జాయ సేనా పతి కళాన్తానునీయ (నాను 



త్ గృ ౦థప్రుశ సన్తి ౧౭ 

జిత్వా ళొ ర్యేణ పృధ్వీం జలనిథిరశనాం సుస్టి రీకృత్య లోకం 

నజీతసో్యవభో గ నకుతుకమనసః స్వామినః శాసనేన 

తస్యాలీష్టస్య భాన్వన్మణిముకురనిభం నృ త్తలీలాయితస్య 

ప్రాజ్లో ఒసౌ శాస్త్ర మేత దచయతి చతురం నృ త్తరత్నావలీతి. ౧౪ 

ఇట్లు కళాన్లాఘనీయు. డైన గజసాధనికు జైన శ్రీ 

జాయ సేనాపతి (శ్రీమన్నహో రాజాధి రాజ (శ్రీగణపతి చేవ మహో 

(పభు శాససము ననుసరించి నృ త్తరత్నావళీ అను శేరు గల చతుర 

ముగు శాస్త్రము రచనము చేయుచున్నాడు. (శ్రీ గణపతి బేవుడు 

అసాధారణ నుగు తన శౌర్యవిశేనముచే సముదరశన యగు 

భూము నంతయు జయించి లోకమును నిరపాయముగా సుస్థిరముగా 

నొనరించి సంగీతోపభోగాస క్షు డయ్యెను, సంగీత్ మనగా నాట్య 

గీత వాద్యముల సమాహారము. గీత రహి తముగా నాట్యనృత్తీము 

లుండవు,  వాద్యము లేక గీతన త్రేములు శోభింపవు. వాద్య 

య_నల్యను సార స్య మోయదు, శకానున గీతన్భ త్త వాద్య మేళ 

నాత్శక మగు సంగీతమున తీడాస్వాదమున తదుపభోగమున 

శదుపయోగమున ప్రభు వాస కుడి జాయసేనాపతిని ఆజ్ఞావిం చెను, 

పాజ్ఞ డగు జ-యపతి నృ త్రలీలాయిత మైన గణపతిచేవు నభీష్ట 

మునగు భాస్వనృణిద రృణసమాన మైన ఈ శాస్త్రమును రచించెను 

ఇది చతుర మగు శాస్త్రము. గణపతిబేవుని అభీష్టమునకు ఇది 

శుుభమణిదర్భణ బింవిత మైన రూపము, ఇట్టి మణిముకురములో ఆ 

గణపతి జేవుని సంగీ తాభిలావమము స తిబీంబిన మె సాశ్రాత్క 

రించును. ఇట్టి ఈ ౫ ఏంథమునకు న్య గ్రేగ త్నావళ్లి అని జేరు. 

కవీనాం (పండితానాం సుహృదాం) నృత్తకలావిదాం 

నృత రత్నావలీ రాజొం చి తకె రవ కొముదీ ౧౫ 
అరి జ లి ర 



౧లా నృ త్తరత్నావలీ 

నృ త్తీశలారహస్యము గుర్తించిన కవులకు పండితులకు 

సహృదయులకు పిభువులకు ఈ నృత్తరత్నావలి చిత్త శైరవ 

శాముది కాగలదు. కనులు తేమ కావ్యకనితారచనమున నృత్త 

కలా ధర్శమర్శములు గుర్తించి విశేషముల నిబంధించుట యావ 

శ్యకము. వా రీ గంథగత విశిష్ట విషయముల చూచి చిత్తము 

లకు వికసనము సంపాదింప గలరు. ఆ యా రసభావములను 

నిబంధించు సమయమున ఏ యే అంగ(ప్రత్యేంగముల నలనముల 

వర్తనముల విశేషము లావశ్యకములో పని వలన గుర్తించి నిబం 

ధింతురు. వారల చిత్తములకు ఇందలి విశేషములు సముల్లాసము 

సంపాదింపగలవు, కె రవములకు కౌముది వికసన మిచ్చినట్లు కవి 

చిత్తములకీ (గంథము విస్ఫారము సంపాదించును. శాత్ర్రీయముగా 
నృ త్తీకళారహాస్యములను గుర్తించిన విద్వాంసు లగు పండితులు 

స్వరూపవిమర్శ యొనర్చి, లత్యులతుణముల సమన్వయము సంపా 

దించి తత్సముచిత మెన చిత్తసముల్లాసము సంపాదించిన ఈ 

గరథము నభినందింప గలరు. _పాిచీనాణార్య(గంథముల నిరూ 

విత్త ము లెన నృ త్రీవిద్యావి శేషములు ఇం చే విథముగా సంక్షు పము 

లైనవో పండితులు గురించి చి త్తసంతోవము సంపాదింప గలరు. 
అనశ్లే నృ త్రకళాదర్శనాస్వాదములచే రసభావ సంసత్సముల్లాసము 
సంపాదించు సహృదయులు ఆ యా అభినయములు రస భావా సాాద 

మున కెంతగా నుపకరించినవో సహకరించినవో స్వానుభవమున 

సాశ్రూగ్యరించు కొన గలరు. ఆ యా వినియోగవిజేవములును 

యధానుగతముగా నిహావీతములై న వని సంభావించి చిత్తానందము 

పొంద గలరు: కవులవలె పండితులవలె సహృదయుల వలె నృత్త 
కశాతత్వజ్ఞు లైన రాజేందు)లు కవి పండిత సహృదయులు సాను 



గృ ౦థప్ర్య శ సన్తి గణా 

'భవముసన నాత్లూ త్కారించుకొన్న సంవిదుల్లా సము కన్న సమధథి 

కముగొ స్వ్యాత్శసంతుష్టులు కాగలరు. ఇమే నృత్తరత్నా వళ 
(గ్రంథము ఆ యా విశిహ్టు లందరకు చిత్త కెరవ కౌముది యగును. 

ఆగత్య (బహ్మలోకాదిహ భరతముని: శా స్ర్రమేతన్మదీయం 

దృష్ట్వా భూయః కృతాదొ (పసృమరపులకవ్యజితా న్లః పృమోదః 

ఆశ్చర్యం పశ్య తేదం కథమధిగతవానాశయం మే సమగ్రం 

స శ్రీమాన్ జాయ సేనావతిరితి నియతం వక్ష్యతేఒ[గే మునీనామ్౧౬ 

భారతమున నాట్య వేద ని ర్నాతి, బవహ్మాలోక మునం 
. 

దున్నాడు, (బహ్మ్సన్ని ధిలో నాట్య వేదమును గుర్కంచెను గావున 

తత్సన్ని ధానమున తద్వి శేవములను సమిాతు. యొనదించు చుండును. 

నా ఈ (గంథవిశేవము విన్ యుండును. నాయి శాస్త్రము 

సమాతు చేసి యుండును, (బ్రహ్మలోక మందున్న భరతుడు 

(బహ్నాసూచనమున బయలు వెడలి భూలోకమునకు వచ్చినా యో 

శాస్త్రమును సమగ్రముగా సంభావించి 'వాగుగా (ససరించిన తేసి 

'జేహము నందలి పులకలచే నంతిఃఫ 9) మోదము నభ వ్యశ్ఞ న మొన 

రించు వొడో మునుల సమతుము నందు అనశ్యాముగా పలుక గలడు, 

ఈ కలియుగమున ఈ నా (గ్రంథము ఆవిమ్మృళే మగుచున్న ది. 

సచట నిప్పటు వారు ఎని గుర్శంతురు, కలియుగము వారు 

గుర్పించురీతికిని కృతయుగము నారు గుర్తించు రీతీకిని చాల 

వన్షగ్గోయ ముండును. ఈ కలి పోగా కృతము వచ్చును గదా! అఆ 1 లి 
రాబోవు కృతయుగ ములో మును లందరు భరతుని చేరి నాయీ 

నృృత్తర త్నావళ్శిపి భరత భావమును తెలిసికొన నోరుదురు. అపుడు 
భరతు డవశ్యముగా నిట్లు చెప్పును, (శ్రీమాన్ జూయ సేనా ప్రత్తి 



౨౦ నృ త్తరత్నావలీ 

నా ఆశయమును సమ(గముగా గు ర్తించినాడు. ఆత జెట్లుగురి చి 

నాడో యిది ఆశ్చర్యముగా నున్నది. చూడు! మో కగందరకు 

| అగ | x 
నా భావము విశదమే కడా! నా భావమే సంపూర్లా కాగము 

నిందున్న ది.” అని ఆత డనితీరును. 

శ్రీ జాయ సేనాపతి సగ థర చనమున స్యసంతుష్లు 2 భరో 

నాట్య వేద నియావీశార్థమునే తాను నిరూపిఏచిన ట్లాత్మవిశ్వాసము 

వాంది యిట్లీ శోకము రచించినాడు. ఇందు గూథముగా ని యు 

నున్న ది. భరతుడు ఇట్టి శాస్త్రమున ఆది(పవక్క. ఆతని భావము 

వ్యాఖ్యాతీలు సరిగా (గహించి యుందు రా? శార దేవుడు స ల్టినా'ధుడ , 

సోమేశ్వరుడు సాయణుడు మొదలగు వారైశ భరశె భావమును 

గుర్పించి యుందురా! నేను భరతునిభావము సరగా గురి ,ంచితిని. 

అట్టు చేననుటయే కాదు. నా సమసమయము వారు వ్రు 

గుర్తింపక పోవచ్చును. ఇక్షు కలికాలము వారును ఇట్ట గుగ్కింపక 

పోవచ్చును. కాని కలిగతింపగా సల్యేయుగ మన్ని కృణేయుగము 

రాగా భరతుడు నాట్యవిదులగు మునులకు నొ (గంథ దర్శనముస 

స్వసంతుష్టుడె యిట్లు 'చెప్పితీరును నాయీ (గంథము భర 

(గంథ సంవాదము కలది అనుటయే సారాంశమైనను ఇట్లీ వకో క్రి 
రమ్యముగా నిరూపించుట జాయ సేనాపతి స్వస్వంద సుందర మైన రీతి, 

మమ వొజ్నర కీ నూనం వర్ల కాజర్మనోహరేె ] 
వాం ణ గ్య యా 

= జాదే కి జ్య కరోతి శాస్త్రరజేఒస్మిన్ లక్ష్మనృత్తమతినృుటమ్ ధులి 

నా వాక్కు. అనెడు నర్త కి మనోహరము లగు నర్హ శాంగము 
లతో నున్నదై యీ శ్యాస్త్రమనెడు రంగమున నతిస్సుటముగా 
లమ్మ నృత్త మొనరించును, ఇందు రూ పకాలంశార మ ర్వ దాను 



[గ౦భ(వపశస్పి ౨౧ 

నారమున నిరూవిణి మయిన యంశమున (సళ్ళ తార్గ శు (పకృ లౌర్థము 

గోచరిం నును. అందు (పకృ తార మిట్టు భావింప దగియున్న ది. నొ 

వాక్కు మనోవారము లగు నర్హముల సంకలనమున నున్నథై యీ 

నృత్నే శాస్త్ర మున నతిస్సుటముగా అయేణము నిచభూవించునుం అ(పక్ళ 

తార్గ మో విధమున స్వశార్యము సర్హకి మనోహారములగు. సంగ 
ములతో నున్న దె రంగమున నతీస్ఫుటము గా నృత్త ముసరించును, 

అతిన్ఫుటముగా నృత్య 'మొనరించు నర కి శాస్ర్రీయముగా సర్వ 

నృత్త ములను గురు సవిధమున శా స్ర్రీయముగా శాత ణమున సభ్యు 

సించి యుండుట యా వశ్యక ము. ఆమె స” రవయనములు 

మనోవారముగా నుండుటయు నావశ్యకము. ఇట్టి యావశ్యకములను 

భాపింబగా రచయిత విశేవములును నోచరించును. లవణము నిరూ 
నించు నాతడు శా సన్ర్రవిదులయిన గురువుల సమాపముస నాంప)దా 
యిన ముగా తగ ద శేష ములను గహ టాంప వలెను, సమర్హము అయిన 

నర పదముల సన్ని వేశముతో నత్యంతేము న్ఫుటముగా నిరూవింప 

వలెను. అట్ట సామర్ట్యమంతయు జాయపతీ కున్న దనుట స్పష్టము. 

త్యాగోద్వాహ మహాభిషక నగరీ చేశ పవేళోడక 

కీడాను ప్రియనంగమ (వత మహాదానాత్మజోత్సతి మ 
ee] 

యా(త్రా పర్వ పరీక్షణోత్సవ జయానందప్రతి స్నేహిత 
(పాప్పిష్యభ్యుదంయయాయ నృత్శముచితం స్యాద్దేవపూజాదిషు, గారా 

వ. 'మొుొనరించుటకు విహితము అయిన నసవమయముట 

సంకేగ సెందున్న డి. గతిపయ యు కసవుయము లంటే న్న 
| జాల అలానే 

వూూచగంసున లెను, సివీక సమయము బందు నృత్త మూాచరించ రాను క నే 



అవి ఎ నృత రత్నావలిీ 
=) 

త్యాగము వివాహము మహాభిపేకము నగర ప్రవేశము భవన 

(ప్రవేశము. జలక్రీడ  (ప్రియసంగమము (వ్రతీము మహాదానము 

పుతోంత్సత్సి యా, తాసమయము పర్వదినము పరీతణము ఉత్పవము 

విజయసమయము ఆనంద సమయము పితిషఫ్టా సమయము ఇహపర 

చేవవూజ మొదలగు సమయములలో సముచితే మయిన నృత్తే 

(ప్రయోగ మభ్యుదయ సంపాదక మగును. ఇంక నిట్టి సమయ 

విశేవముల నాచి త్యాను సారమున గుర్తించి నృత్య ప్రయోగ 

మొనరింప వలెను, 

నాట్యావతారః 

పూర్వరంగ పృ్యయోజ్యత్వాన్నృ త్తం నాట్యోపకారకం 

తతో నాట్యన్య వక్ష్యామి సంక్షేపాదిహ లక్షణం 

వై వస్వతేఒంతరే హ్యస్మిన్ పురా (శత్రేతాయగే కిల 

లో కేఒస్మిన్నరిషడ్వర్ల నిఘ్నే సుఖితదుఃఖితే 

పురందరముఖా దేవాః ప|వచ్చుః కమలాసనం 

దృశ్యం శవ్యం చ సర్వేషా మిచ్చామః క్రీడనీయకం 

ఇతి విజ్ఞాపితో దేవై ర్భావయన్ సార్వవర్తికం 

వేదేభ్యస్సారమాదాయ నాట్యవేదం ససర్హ సః 

సశ్యన్నధ మనుష్యాణాం చాతురీమాంగికాదిషు 

శిక్షయామాస చ మునిం భరతం మానసాత్మజం 
తేన చాధ్యాపితాః పు(త్రాః శాండిల్య[పముఖాః శతం 

త్రెస్సార్థమస్సరోభిశ్చ శకృధ్వజమహాదిషు 

నాట్యవేద్యపయోగోఒజయం౦ మునినా సం(పవ ర్రితః ౧ 

నాట్యావతారము 

భరతముని నాట్య వేదములో నిగూపించిన నాట్యావ తార 

కథా భాగమును జాయసేనాపతి ఈ నృ త్తరత్నావలిలో ఇట్లు నిరూ 



నాట్యావతార ము ౨3 

వించు చున్నాడు. పూర్వరంగమున (పయోాగింప దగినది కావున 

న్ఫ_తేము సాట్యమున నుపకరించును, కావున నిచట నాట్యమున 

సంబంధించిన లతుణమును సంశ్లే పముగా నిరూవీంతును. నాట్యము 

నకు సంబంధించిన వి సృతీలక్షణము నాట్య వేదము నందే కలదు. 

దాని నిందు సంగహముగా నిరూవింతును. 

పూర్వము వై_వస్యత మన్వంతరమున (త్రేతాయుగము 
నందు ఈ లోకము కాము [కోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యము 
లనెడు అరివడర్ల మునకు లో నయినది, సామాన్యముగా లోకు 

లందరు కామలోభాది దూషితు లయినారు. నుఖతశ దుఃఖతు 

లైనారు.. గ్య్రామ్యధర్మమున (స్రవగ్శించినారు. సాంప్రదాయిక 
ధర్మములను విడనాడినారు.  తాత్కాలికములు ఆప త్కాఖికములు 

నయిన థర్మములనేె అనుసరించు వారయినారు. ఆ సమయమున 

చేవేంచాడి "దేవతలు లోకసంగహోపాయ మాలోచించు 
వారై గనవములాసను డగు (బ్రహ్మ చేను సమాపమున శేగి సర్గము 

విజ్ఞాసనము చేసిరి. ఈవిధముగా నడిగిరి, (బ్రహ్మన్! సర్వజనులకు 
దృశ్యము శవ్యము నయిన కీడనీయక మును మే మభిలమీంచు 

చున్నాము. అట్టి శ్రీడనీయగమును నాట్య ప్రయోగమును మాకు 
(పసాదింపుడు. ఇది జేవేండాదుల కాంత. కృగయుగము సత్వ 
(పథానము శావున జనులు ధర్భప రాయణు లగుదురు. (చేతాయుగ 
మున జనులు రాజసులు. దుఃఖము పోవతె నని సుఖము కావలి నని 
కోరుదురు.  కృణశీయుగమున (క్రీడనీయ కాభిలావ ముండదు. వారు 
వకాంతసుఖతులు. వకాంతదుఃఖతులకును కీడనీయశాభీలావు 

ముండదు. (చేతలో జనులు సుఖతులు దుఃఖతులు నగుదుగు. అట్ట 

వారికే (క్రీడనీయశాభిలావము. ఇట్టి (క్రీడనీయకము దృశ్యము 



౨౪ నృతృ రత్నా వలి 

(శవ్యము కావలెను. దృశ్య మనుట హృద్య మని (శ్రవ్య మను 

వ్యుత్స త్తీప ద మని భావము, ఇట్లు (వ్రీత్మిపదము న్యుత్స_క్తిప్రదము 

నగుచో జనులు ధర్నాస క్ష లగుదుగు. నాకలోకమునకు రాక 

పోకలు కావింప గలుగుదురు. _దైవమానువసర్లములు పరస్సరోప 

కారముతో నుండునవి కాగలవు, కాన నిదికానలెనని యిందుని 

కాండ. 

ఇట్లు విజ్ఞావితు డయిన బ్రహ్మ వేదముల నుండి సారముగ 

సంగ )హీి*ంచి సర్వవర్షముల వారికిని ఉపయోగించు నాట్య వేద మును 

నిర్భిం చెను. నాట్య వేదమున పాఠ్యము కలదు. గీతము కలదు. అభి 

నయములు కలను. రసములు కలను. పనిని బుంక్చామయజణార 

ధర్యణముల నుండి సం[గహిం చెను, సార్భవర్థిక ముగ నాట్య వేదము 

నిర్శించెను. సర్వశావ్యముగ నిర్మించెను. వేదోపవేదములణో 

సంబంధ ముండునట్లు నాట్య వేదము నిర్మిం చెను. వేద న్యవహార 

మందర కందదు. ఈ నాట్య వెద మందర గందును. సుకుమార 

మతులకును ఇది వ్యున్చత్సి (పదము లోగ పెదజ్ఞుడగు (బహ్మా సరి 

శా)వ్యమయిన నాట్య వేదము నిర్మిం చెను. ఇట్లు నిర్మించి నన 

మానసపహు (త్రుడయిన భరతమునిని మాచి నాట్య వేదము బోధించెను, 

భరతునకు శాండిల్యాదులు వంద మంది సుతులు కలరు. మనుష్యుల కే 

ఆంగి కాద్యభీనయము లందు చాతుర్య మున్న దని (బహ్మగు్రంగును, 

నటులు కావలసిన వారు (గహించిన డానిని ధారణ మునగ గల 

వారు కావలెను ఉపహాపోవా సమర్గులు శ' వలెను. సభలలో భయ 

పడని వారు కావలెను చీగిన దేహసౌష్టనము కలనారు కావలెను, 

(గహణమున ధారణమున జ్ఞైనమున (పయోగమున శక్తి కలవారు 

కావలెను దేవతల కిటి న క్రి లేదు. నాట్యకర్శలో దేషగ్లబకూ 



4] నాట్యావతారము ఎ 

యోగ్యత లేదు, వా "రెట్లనుసరింతురు? అట్టి శక్తి యోగ్యత కల 

వారు మాననవులె. ఇై డేవెందు)డును భావిం చెను. బ్రహ్మ భరతు 

నకు నాట్య వేద ముస దేశించను. భరతుడు తన సృ్మతిశతమునక 

నాట్య వేడ మధ్యాపనము చేస్పను, (ప్రయోగము నేర్సెను, 

శాండిల్యాది పుతు లందరు భఛరతరిమ్యు లై సర్వము గుర్తిం 

చిరి, అందరు ([సయోగ పరు అయినారు. గమ యోూస్యతకు తగిన 

విభాగము ననుసరించి (పయోగాసక్తు అయినారు. భారతి సాత్య్వతి ఆ 

రభటి అను మూడు వృత్తులను అనుసరించి ముదటభారతుడు శిష్యులచే 

నాట్యము (ప యోాగింప చేసినాడు, భార త్యాది వృత్తులతో “క 9కీ 

నృత్కిని గూడ కూర్చ వలెనని బివ్మా సూశీంచెను. కై శికీ [ప్రయోగ 

మునకు (లు కావ లను, (బహ వముంజుేళి “మొదలగు ఇరువది 

నలుగురు అప్ఫరఃక న్యలను సృజించి భరతున కిచ్చెను. నా రందరు 

నాట్య్యాలం శార చతుర బు, రీలావిలాసాదులు కలవారు, శోభా 

కాంతులు కూడిన వారు. ఇట్టి వారల (పయోగాగ్లలు మునిగ నక 

లిందు తగరు. మంజు కేళి మొదలగు అప్పర? కన్యలను భరతుడు 

సక రించి యభధోచిశపముగ శిటణ మిచ్చి ఇ నికీ వృగ్నని కూడ స యో 

గిం చెను, ఇంద ధ్యజోశ్చనవము ముడలగు సమయములలో (పయో 

గిం చెను. ఇట్లు భగ తుడు నాట్య వేద (పయోాగ మును సన గింప జేసెను. 

దేవే :దు)ని పతాకోత్సవ సమయమున విజయోగ్పెవ 

సమయమున భరతుసు [(టహ్మా సూచనను సారము నాట్వ[.ప యోగ 

మున॥(ఒ చేపను. ఆ (ఎ రెరాగ మున 66 దె తులు సురసిడితులు ౫? 

ఇత “లె wy కళ్ళ 14 - 1 ష్ష్ టాం అగుట యున్న గని దైత్యులు వోభము గొండిగి, అడ్భాశ్యగూసురై 
వ. శ | గ్ా |e > ప > . a జ న! ‘ a విఘ్నము ావానసెంల-చిది. వటలచు నాలలగు నా క్పేస్టా స్నెలత్ 

స్తంభము నలిగిన ది. చే వేగు డడ గురించి తేజు ధ్యజము పటి 



అవీ ౬ నృత రత్నావలి 
అణు 

చ త్య దేహాములు జరరము లగు నట్టు చేసెను. అది జర్లర[ ప్రయో 

గము. జర్జరము నాట్య పయాగరతుకము. బ్రహ్మ సామపయోా 

మున చైతులను శాంతింప చేసెను, (బ్రహ్మ సూచనానుసార 

మున విశ్వకర్మ నాట్యగ్భృహము నిర్మిం వెను. నాట్య వేద పఏయోగ 

మిట్లు సంసవర్రిత మయినది, 

నాట్యలక్షణ౦. 

లోకస్య చన్వభావో యః నుఖదుఃఖ విమిశిితః 
నాట్యం తస్యానుకరణం చతుర్హాభినయాత్మ కం యప 

స్పంద నార్హతయా ధాతోః న ఇ; సా త్త్వికపూరితం 

రసాశయం చ తద్దేయం వాక్యార్ధాభినయాత్మకం 

అభి పూర్వాత్ జో ధాతోరచి కర్తరి యోజితే 

[వయోగమాభిముఖ్యం యత్ నయత్యభినయ స్తతః 
శాఖయాంగ్ర రుపాంగై శ్చ వయో గేణ విభావయన్ ౨౦ 

అర్హాన్ఫహు వి ధాన్ పాాపయన్నేవాభినయో మతః 

నాట్భులక్షణ ము, 

ఈ కోక ములలో నాట్యలకు ణము, నాట్య శ్చనివ్ప త్రి అభీ 

నయ శబ్లనిప్ప లి అభినయ లక్షణము నిరూవిత మగును. లోక 

స్వభావ మంతయు సుఖదుఃఖములతో విమ్మిశిత మై యుండును. అట్టి 
లోకస్వ భావమునకు నాట్య మనుకరణము. ఉత్తమ మథ్యమాధమ 
మానవుల కర్ళసంశ్రయముగా నుండి నాట్యము హీతోప చేశ జన 
నముగా నుండును. (శ్రమార్తి శోకార్తులకు విశాంతిజననము గా 
నుండును. సుఖదుఃఖానుగత మయిన లోక స్వభావ మంతీయు అంగి 

కాద్యభినయ సమేతమై నాట్య మను వేరు గల దగును. _ ఇట్రభి 
నయాత్మ్మక మగు నాట్యము నాల్లు విధములు. సుఖము దుఃఖము 
నాట్యమున లోకవిలయణముగ నుండును. సర్వనా థారణముగా 

భాసించును. విచ్నితసుఖరూపమున నుండును, 



నాట్యపదవ్యుత్సతి. 

“సటాఅవస్పంద సె” అని అనస్పందనార్లమున నట ధాతువు 

కలదు. ఆ ఛధాతువునుండి నాట్యపదము వ్యుత్చిన్న మయినది. అవ 

స్పందన మనుట కంచిచ్చులగ మని యర్లము. En సాత్స(కాభి 

నయము లధికమునా నుండు నని గోదరడించును. నాటఖ ముసరించు 

వాసము సటు లగుదుగు. సాట్యము ని సా్యశ్రి యము. వాక్యాన్లాభి 

నయాత్మిక ము, వా క్యార్టిము పదార్థ ముల సముదబాయనూ పము. విభా 

వాదుల సమ్మెల సముస గలుగునడి రసము, నృత్యము పదాన్చాఫీ 

నయా నక మని భావాశ్రయ మని నృత్య మొసరించు వారలకు 

రకు లని వ్యవహార యస్: విభావాదులు ఫదాగ స్తాసీయములు 
pp ® 

రసయు పంశ్వార్థ స్థానియము. వందు నాలి బాభి సుయ భావు 

లము కల నొట్యు ముంహును. భౌాసముసన అంగి కాభీనయ "బావా 

సము. ష్ న్య ముండును, నాట్య సృ వ్యాముణ కన్న “వేరుగా 

సృృ్తేము కలదు, స న్స తాలలయిా[ప్రయము. తు ఇప్పు 

విధ మంతయు దశనూఎహాసువాడ... పుదలి నశేషము లు త్ర్తీర 

గంథ ము సు పిశదస్బృన ముం సును, వ. స్య reg) యము అంగి 

గాభినయము అమ కాగ). యము 1౫ ౫ హో ర్య ఫి నయము అను చతు 

Me ' ముండును, ఉగ టను ఉట్టి; య్ మున్నది అభీ 

నయ ముస నే 3 VITO, How యు స చం 

అభవినయశబ ని ష్ప తి, 
య అజాత 

యగ ఫ్రూరి(క మయిన “ణక భాతమువునగు స్ర్భృరూ 

“4 జా | t య 66 wr eh పార్భముస అద్ (ఫగ్యేయము కూర్సుగా అభినయ". పదము నిష్సున్న 

మగును, “ప్రయోగం అభిముఖ్యం నయభ అభినయః”” నాట్య 



౨౮ నృ త రత్నావలీ 
an a) 

ప) యోగమును అభిముఖముగా నుండు నట్టు చేయునది గావుస 

“అభినయము” అనుట యుక్త మని అభినయపద న్యుత్చి త్రి వలన 

లభించు నట్టి యర్హము. సా ల్ల(కాదులలో నంతట “అభినయము 

అభిీనయము” అని యన నేల?! అభినయ పద వాచ్య మేమి?! ఆది 

దేని నందించును? చేనిని పొందించును! ఆ పద పవృ త్తి నిమిత్త 
మేమి! ఇ భ్రభినయ విషయమున (ప్రశ్న. లుదయించును. వీనికి సమా 

ధానముగా నిది సంభావనీయము. నాట్య వేదమున స యభినయ 

విషయమున నిట్టున్న ది. “ అభిపూర్వస్తు ణీఖ్. ధాతు రాభిముఖ్యార్థ 

నిర్ణ యే యస్థాత్సదార్థాన్నయతి తస్మాదభినయః స్నృత:?” అభి 
పూర్వక మగు ణీ ధథాతువున కాభీముఖ్యార్ల నిర్ణ యమున అచ్ 

(ప్రత్యయము రాగా “ అభినయ” పదము నివ్పన్న మయినది. 

అభిసయము పదార్థాత్శకము లయిన యర్లములను చద్దత్ము లయిన 

భావములను సహృదయుల నమాసాగద మున కండించును, సహృద 

యుల హృదయములు అభినయాకృష్ణము లగును. ఆ హృదయ 

ములు భావముల నాస్వాదించు నవీ యగును, బదార్హాత్ళకములుగా 

నున్న భావములు సహృదయాస్వాద్యములై రస ముల్లసింపజేయ 
గలవు. ఇంతటి (పుక్రియను సంపాదించుటకు అభినయములు సమ 
ద్ర ॥ రము అగును 

అభినయ పద భావమును వేరొక విధమున గూడ భావింప 

వలెను, శాఖాంగోపాంగ సంయుక్త మయిన యభినయము (ప్రయోగ 

మున నానార్థములను సపిశేషముగా భావింప జేయును. బహు 

విధము లగు నర్హముల నధిగమింప జేయును. విభావింప జేయునది 

నానార్గములను పొందించునదడి కావున అభినయ మనుట సమ్మతము. 

అభినయమున శాఖ అంగము ఉపాంగము అను ఫశేవములు కలను 



నాట్యావతారము ఒన కొ 

అటి చ్రాఖాంగో సొంగ ముటత్రో కూడుకొనిన యభినయము సనమ 

కల దగును, చక్కగా వ యోగమున (వసరి: ఎచిన ద నానౌ్టిమ్సులను 

గాసింప జేయ గలదు. మ్మ హార్ల వంగ టె యున్నను ఆనాంనేసములన 

భావింప జేయునది యగున్వృ, “అభినయము పచార్లస్థానియషు 4 

భావములను భావింప కేయునదే. వాశ్యార్థస్టానీయ ముగు పనన 

భావింప జేయగలదు. శ యభినయమున అంగములుగొా త్రపాం౫ 

ములుగా జెప్పు దగినవి య్కనేకములు ౩ లను. 

అభినయ ఖీదా 

ఆంగికో వాచికాహశ్త్య సాతి ఏక శేత్యసొ పునః 
న్ 

చతుర్దా కలితో యత్ర సర్వం నాట్యం పృతిష్టితం, ౨౩ 

అభినయ భేదములు, 

ఆంగి కాభినయుక్య్యు -వంచా చి కాభీనయము ఆఘ నౌ సీనినసయము 

సాతి 0 కా భి న నయము అని అభినయము నాలుగు విధముక్ని ష్య 

యభిన య చతుష్తయము నంజ సరర్ధనాట్యము (3 పణొట్టి. వగ స న్న నుం 

భేద చావాుల్యము నాట్యెఘున సంగ తమా యున్నది. నాట్యము 
లా 2 

సముచదాయగో పము. నానా ఫేచము అం నుంగును. పమీయునను 

| న్న 
కలియు వానికి నాట్యము స్వాత్మా ప మాయ గలదు. ల్రఫ్బడు 

భీదములలో నుంణు నష యు యుండను. జుస్నీ యు నట్యముస 

నాట్యాయిశముల్నె సుప్కషిష్థి నము లగును. 

ఇతను అను! 9 సగ. A పల ణీ 

స్థస్వ్యయూ పను” ప )తిష్టాణ్ చె యుండుము. ఆగ ంతేంక ములుగ్నా నచ్చి 

ఇంగిరాధిన యః 

త్రాంగికో భవేత్ అంగై ర్ని ర్వృత్సః, న పున స్తథా 
శారీరో ము ఖన౦షాశ్రశ్చేష్టయా చ వినిర్మితః 

శాఖయాం గై రుషాం గ్ర శ్చరచితః సరికల్చితః 



౭౦ నృ త్ర రత్నా వలి 

శారీర స్తత ముఖజః కేవలోపొంగ నిర్మితః 

చేష్షాకృత సు చేషాధి; సానాసనగతాదిభి 8 
రు అనాను (a) @ 

శాఖాంకురశ్చ నృత్తం చ ప్రధానం లేష్వను [కమాల్ 
శాఖ్యాస్యా న్నృత్త హసానాం వె చిత్యాత్మ వివర్శనా ౭౩౦ 

అంకుర స్ఫూచనారూపో భూత వాక్య్యైక గోచర 

భవిష్య ద్వాక్యవిషయః సతు సూచేతి కథ్యతే 

నృత్తం నాతో9చ్యతే వళ్ళొ [(తృవ౦చేనాభిధాన్యతే 

ఆంగికాధినయ లక్షణము, 

అంగములచే నిర్భర్శితేముగు అభినయ మాంగికాభినయ 

మగును. ఆయాంగి కాభినయము (తివిధము. తారీరము, ముఖజము, 

చేష్టాక్ళత ము, శరీరమున గలుగునడి శారీకము. ముఖమున గలుగు 

నది ముఖజము. చేస్టచే నిర్భితే మగునది చేస్టాకృతిము _ వీనిలో 

శారీర మనునది శాఖ. అంగములు ఉపాంగములు పత్యంగ ములు 

అను వానిచే ప్రదర్శిత మగును. ముఖజాభినయము కేవల ముపాంగ 

ములో నిర్మితి మగును. చేష్టాకృతెమను మూడన యభినయము 

స్టానాసన గ తాదులచే నిరతమై భాసించును పీధాన భేదము 

లంగములు, అంగముల యంగము లుపాంగములు. శారీర ముఖిజ 

చేష్టాక్ళత ములు మూడును శాఖాంగోపాంగ సంయుతము లె 

భాసించుటను అభినయ భావుకులు దర్శించిరి. ఇందు శాఖాంనో 

పాంగములు శారీర ముఖజ చేష్టాక్సతములకు వేరు వేరుగా సమ 

నయము వెందుట నిరూాకిశే మయినది. 

ఈ యాంగికాభినయమునకు సంబంధించి మూడంశ 

ములున్నవి. అవి నాట్యవస్తువు లని ప)సిద్ధి కలవి. శాఖ, అంకురము, 

నృృత్తేము అను మూడును ఇందు ప) భానములు,. ఏనిలో శాఖ 

యనునది నృత్త హస్తములకు సంబంధించిన విచిత) వర్కనము, 



నాట్యావతార ము ఇలు 

“ఆంగికన్తు భ వేచ్బాఖా” ఆంగికము శొఖ యగునని భరత సూచ 

నము, నృత్తేమునకు సంబంధించిన నానావిధము లగు వా స్స విశేష 

ములను విచిక” విధానమున వర్తింప జేయుట శాఖ యని గుర్తింప 

దగును. అకురమును శెండనవది సూచనా నూపము ఈ సూచనవు? 

భూత కాలమునకు సంబంధించిన వాగ్యము లందు ముఖ్యముగా 
ట్స ౮ 

నోచరించును... ఇష్లు భవిమ్య డ్య్వాశ్య వివయముసగును. “భూత 

వ్యాకెళ్లన నోదరః భవివ, దాక విమయః” అను శెండును సూఖా 
ఉర శ్రీ గప్ప శ్ర 

స్వరూప నిచళూవగ్ములు. మూణశతవనవది యయిన స నము నపససఎగ మున 

నిరూనించుట లేదు. ఉ గేర్నగంథమున నది వి సృతముగా నిరూ 

విక యు కాగలదు. 

వాచికాభిన యః, 

వాగాత్మా వాచికో ద్వేధా సంస్క్ఫుత [పారృఠతా శయ; 

నామాఖ్యాతాదిభి ర్భేదె ౩ అయం వి సర మభ్నుళతే 3౫ 
రం వానా 

వాచికాభినయము, 

) 
శా om) yh 2. At గ శశ ఇ న్ రం. ఆం నే 

నాది కాటిపయవము వాగాతుి ము, ఉన ఎంద మీటి 
(5! 

నం టం సంస్కృ తాశయము (నొక "తావయవము) సన ౪4 దు "చ్చి ఇ లీ! 

are ॥ షో ౯ వటి * Ru సయము నామా ఇష తారా ఇదములంచ పి సగము  వొందును, 
fh 

bt IN a Ya sa py a way నిట * ఇన us లే అలలు ఇళ ॥ రాని దాభటీివయపుు నంగా టి నొఠక్టము స సస (నాక తాత 

ముగా రంకు. పిడుములుం నాది కాగీసయణయునగు సంబంధించిన 
r అమ a "yy h rx “నునా సై 41 POW వ bir గ్ wa, సల ఇ! CS వను పు సో కడ నునా | మంటలు. వెౌటన్ ము ఉఊంగిని ముసుకు విపషుయ 

సుముర్చుగిము. కొప్పన (పాణ గల్బము వాచి గాభినయవు వాగిఖి 
hu * తభ tg ఉ అటే ఈ శ UL] ౯ / 0 సరకు స. గ!” గ ను గలి 0 య క్త ఎతు గిన యనసము. 66 Fa 

మన్నే సు నె రసః 2 వాగ్క్కూనందు యణ్న మునరంప నెను. ఇది 

నాంట్స్టమునము తనపు. అలకా హోర ని గండ ములు నొశాంరమునె (| ) § న ఫీథి జలే శ లా గో న: స్కో ॥ ~ ఓ! సూచిం దాను వగా, సరె రస కారణం వాసన దివోొంభుపసో ఫి, ౯) 
* Ey me 

IN 



తర్తత్నా వలి 
జావ 

ఫలి న్బృ 

సంస్కృ తాశయ మయిన వాచికము ఛందోనృ త్తే లకుణాది రూప 

ముగా నున్నది. సంస్ట్యూతీ పాఠ్యము శాస్ర (పసిద్ధము, (వాకృ్ళగణి 

పాఠ్యము తద్యిపరీత ము, సంస్కృ కౌశ)య మయిన వాచిక ముస 

సామాఖ్యా తది శేదములు కలను. 

నామము గా ఆఖ్యాతము _ నివాతము -- ఉపసర్షము 

తద్ధితము = సమాసము - సంధి విభ క్రిం 

ఈ యనిమిది నామాది నిర(_ర్హ్టములు. సంధివిభ క్రినియు క్త 

ములు. వీనిని అభినవ భారతి యన్యపిధమున నిరూవించినది. 

ఆగమము -- నామము ఈ ఆఖ్యాతేము = ఉపసర్షము - తద్దితీము 

నిపొాతము - సంధి - వచనము -- విభ క్షి ఈ ఉప్యగహము, 

ఈ దశకము వాచిశాభినయము నిర్వ_ర్ర్యింప జేయ గలదు. 

పా9కృతే వాచికమున నామ భాగాదు లన్నియు శా న్ర్రవిహితీముల 

కన్న విపరీత రూపములు. ఈ శ్వివిధ వాచికము చాతుర్యర్ణ సమా 

(శయముగా నుండును. ఆంధదవిడాది 'డేశములందును భాషూ 

సంస్కారము సముచితముగా నుండునేని తత్పదిచ్భానుసారముగ 

(పయో కలు ఆ యా జేశ భాషల నుపయోగింప వచ్చును. సంస్క 

తాపభింశమునకు భాష యని, భాషూపభఏంశమునకు విభాష 

యని సంశేతము కలదు. భాపాబేద సంకేతము లన్నియు నిదర్శ 

నార్జము నిభాపితములు. కావున యై శ చ్యాది ఛావలను గూడ 

నిబంధింవ వచ్చు నని కొందరి భావము. మాగధి. ఆవంతి, (పాచ్య, 

శారసేని, అక్షమూగధి, బాహీక, శశార, ఆఫీర, చండాల, శబర 

(చవిడ, ఆంధ చేశజ భావలు కూడ విఛాపా సంశేతమున 

వ్యవహరింప దగిన వె. ఇట్ల నేక విధముల వాచికాభిన యము విస్సృత 

మయినది ఇట్టి విశేషములను నాట్య వేదముస గుర్తింప వచ్చును. 
క 



ర] నాట్యావశా రము కిక 

ఆహార్యాభినయః 

,నెపధ్యసన్య విధానం స్యాదాహార్యః స చతుర్విధః 

పుస్తభూషాంగ రచనా సజీపః పరికల్పితః 

తత; శే లబిమానాది నాటే య ద్యత్ప; దృశ్యతే 

తత్తత్పుస్త్ ఇతి జేయః స చ త్వేధా విధీయతే 

ఆదిమః సంధిమ స్తత; మధ్యమో వ్యాజిమః స్మృతః: ౪09 

అంతిమ శ్చేష్టిమ స్తేషాం (కమాల్లక్షణ ముద్యతే 

అహార్యావినయ ము, 

ఒనెసఢ్యుని.థా నమన కు ఆహోర్య మని వేరు. అడి నాలుగు 

ఏధములు. సు సము, అలం కారము, అంగర చన, సజీనము (సంజీ 

నము) అని. నాట్య మున నిచూనీన ము అగు నబ వకాన విమానాదులు 
(ప నము » అను నంెకీతశణు గ 6) వగుచున్న వి, స స్తన్ ఎధ్య మను 

నిడి మూసు విధముల. నున్నని వింధిరును, న్యాణిమును, నేష్పి 

మము ( చేష్టిమము) అని. మొదటి నంధియము, నుధ్యమము. వ్యాజి 

మము, అంటె ము ము వేషేమము. 

నాట్య శుభము న్య సిడి సభీిలవీంచు. వారు అసహార్యమున 

యత్న మొనరింప వలెను. అవోర్యఘునగు ప్రాధాన్య మున్నది, 
ఇద్ సరస జీవ్యము. “యాః సరోగయ తూూవోర్యాభిన యే 
స్థితః నాట్య ప యోగ మంతీ యు ఆహా ర్యాభినయమున కూడి యున్న 

డని నాట్య 'వేడము, సరి(మొ అహా ర్యాధీసీ ము, ,నెజధ్య సాధ సము 

సంగ చిముూగా. నున్న స్తూ: డితరము లయత్నముగా నభిన్యక్షీ పొంద 
గలవు. అపహాోగగ్షము .నమస్తాభినయచినమునకు భీ త్తి ఇంటిని. కావు 

నది యిందు | పసపయశ్న' మూ నశ్య నము బక నంధిగూదుల స్వరూ 

సము నిగూోావిన వం కాగల, 



2౪ నృత రళత్నావలీ 
అమల 

పు సా ది చే దాః 

కిలింజచర్మ వనాాద్య సంధానాః తత సంధిమః 

సూ తాకర్తాదిభిర్వ్యాజైై ర్నిర్వృ త్తం వ్యాజిమం విదుః 

జతు సికాది సంబం౦ధాత్ చేష్యతే యస్స చేషీమః 
థి ల టబ 

యేనాలం[కియతే దేహః సోలంకారః ప్రకీర్తితః 

Vv 

స 
స చాభరణమాల్యాత్మా చతుర్ధాభరణం బుధైః 

ఆవేధ్య బంధనీయాఖ్య పక్షేప్యారోప్య భేదతః 

కర్ణ భూషణమావేధ్యం కుండలాభరణాదికం 

బంధనీయం తు విజ్లేయం శోణీనూత్యాఠ౭గదాదికం ౫౦ 

నుూపురపృ్యముఖం క్షేవ్యం హారాద్యారోవ్యమిష్యతే 

సా భవేదంగరచనా యదంగై రంగవ ర్రనం 

యే చ వర్ణాః సిత శ్యామ రక్త పీతాః స్వభావజాః 

ఏతేషాం సంకరాద్భేదాః జాయంతే బహవః పునః 

సజీవః [పాణినాం రంగే ప్రవేశః పరికీర్తితః 

ద్విచతుశృ్చరణొ పాదరహిత శ్చేతి న త్రిధా 

౫౫ 

ద్విపాదా స్తత విజ్లేయాః దేవ మానుష పక్షిణః 

చతుష్పాదాన్తు పశవః పాదహేనా భుజంగమాః 

| పుసాది భేదము. 

పు స్తము అను నై పథ్యము నందలి సంధిము, వ్యాజిమ, 

వేష్టమ (చేష్టమ) ములు, భూవ యను నలంకారనై పధ్యము నందలి 

ఆ వేధ్య, బంధవీయ, పిక్షేప్య. ఆరోప్య భేదములు, అంగరచన 

నై_పధ్యము, సంజీవ నై పథ్యము ఈ శ్లోకములలో నిరూవితే మగును. 
నాటక సంశయ మయిన పు స్తమునకు సంబంధించిన సంధిమ మో 

విధముగా నుండును. కిలింజచర్భవస్తాదుల సంధానముననిర్శితరూప ము 

సంధిమమగును, భూర్ణ వేణుదలాదికమునకు కిలింజ మని తేరు. భాస 



వాటా్యాావతార ము 
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నాటక మున కిలింజ వాస్త (పరవాగ మున్నది. సూ_తాగర్ష ణము 

“ఇజంంద లగు వ్యాజిములచే యం తాదిక ములచే నగున దె న్య్యాజిమ 

మగును. లక్ష్క-మైెనము మొదలగు వాని సంబంధమున చేష్టిత 

నుగున డి చేస్తి ను మగును. నాట్య వేదమున నిది వేప్తిను వుని 

న్యవహృత మయినది. “వేపు తే సె వ యదూ)ం పవమిమః సతు 
రి 0... ర్త 

సం జ్ఞితః వేష్తనముచే రూప మాపాడించిస నడి వేష్టిము మగును. ఈ 

"వేలి వుమె యిందు వేపీవునముగా నిగూనితే మయినది. 
4 

చేసాము నలంకరించునది యలంకారము. అలంకారము 

ఆభరణ నూల్యాది గూపముగా నుండును. వమూల్యాదులకు సంటం 

ధించిన నానావిధ సమాయోగ మలం కారము. సమాయోగ మనున టి 

ఆయోాజనము. నానాసమాయోాగము అంగోపాంగపిధి గలది, శిరో 

శాస్తాద్యంగములలో లలాటాంగుల్యాద్యు సొంగములలో సి సమా 

యోగ ముండును, 

అభర ణాత్శక నుయిన అలంకారము నాట్నమున నాలుగు 

విధములు. ఆ వేధ్యము బంధనీయము, (పత్నీ ప్యము, ఆరో౫ కము అని 

కర్ణభూపణ మూ వేథ్యము వేధ జ రట్టు టు. కుండ భాభ ర అొదిగ ములు 

క్రరాభరణములు. కటిసూతము అంగదము మొద లగునని, బంధ 

కీయుములు. నూపు రాణులు వస్తా గదు (ప్ర వ్నేస్యము అగును 

పోరాదు లారో ప్యములు. 

శిత సీల వీత రశ వర్షములచే అంగ నర సము, అంగ 

ములకు రంగుల పూత పట్లించుట అంగవర్నన వను నలంశార మగును, 

వర్లవు లలో సిత శ్యామ రక్ష వీశము లను వర్షములు స్వ భావసిద్ధము 
హ్ నాం: క దా > mp 

లయిన వర్షములు టీని సంబంధ సాంకర్యము వలన బవాూుుఖేద 
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ములు కలుగును. ఇట్ట వన్నియు సంయోగ జన్యము ; లయిన వర్షములు 

వర్ణడ్యయ సంబంధమున కలుగును. మరికొన్ని యుషవర్లమ్లులు.- 

ఇవి బహూువర్ష్మ మి[శణమున గలుగును. స్వభైావ జన్యము లగు 

వర్ణ ములవే నంగవర్తన మొనరింప వలను. సం యెకాగ జము లయిన 

వర్ణము లనేశవిథములు, కారండ వ- సాండువర్ల్ల, పద్భనర్ల వర్త హరితేవర్ల 

కషాయవర్ల గౌరవర్లములు వర్హపిధోనము. సర్తించి యంగనర్శ న 

మునరింప వలెను, ' పాత్రథారణమున నెట్టి. యూాకృ్ళతి. శకునం 

యట్టి యాకృతిని వర్ధ్శవిధానమున సంపాదింపవలెను. పముచెే 

వర్ణ మువే సంభావితు డయిన వ్యకి పర భావము 

జీవుడు స్వస్వ ఫభామును విడనాడి అన్య దేహమునకు సంబంధించిన సభా 

వమును చేహాంతరమున పొందు చున్నాడు. అశు పాత ధారణ 

"చొనరించువాడు పాత. స్యభావమునె ఫొంచును. అం దీ” 'వర్తవిధాన 

ముపక రించును, ' ॥ * a FEI wm A yy 1 Town fet నో oe Cr 

(పాణులకు రంగము న (ప వేళ ముండుటక సజీవ మని' జేరు. 

ఈ సజీవ విధానము తి)విధము. ద్విచరణము, చతుశ్చరణము వాద 

'రహీతేము నని. ' చేవ మానుమా ప పశ్షులు ద్విపాద ములనీ పశు 

వులు చతుస్పాదము. 'లనిసర్పములు పాదహీసములనీ గుర్కింప వలెను, 
1 | Ei గాక 4" , "౪ 

ఇచట నీ విషయము సంప్ర భార్యము. సిన. వాడిన 

చేష్టిమములు పుస్త భేదములు కదా! సంథి.న వ్యాజి ,చేప్ప్టలచే సిద్ద మృగ్యుట 

యని భావము, సంభ్యాదిపదముల క్షట్లి యర్లమున “ ఇనుష్” (సత్యే 

యమును శబ్లవిదులు సరింతురు. మాల్యాభర ణాదు లయిన యలం 

శారముల సమాయోాగము అంగోపాంగముల .సంబంధించి యుండును, 

శిరోహాసాదు లందును లలాటాంగుల్యాదు , లందును, మనిసి ‘ కూర్చ 

వలెను. మాల్యవిథానమున, వేష్టీమ , విశత -, సంఘాత్య--.(గంధిమ - 

(పాలంబిత భేదము లున్నవి. yf భ n 
+ | Thi 
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3౬ న్న ,త రత్నా.వలీ 

ములు కలుగును, ఇట్ట వన్నియు. సంయోగ జన్యము, లయిన, వర రములు 

వర్ణ డయ సంబంధమున కలుగును, మరికొన్ని _యుషవర్ష్మములు. 

ఇవి బహాూవర్డ మ్మిశణమున గలుగును. స్వభావ. జన్యము . బగు 

నర్ల ములచే నంగవర్తన మొనరింప వెను, సంయోాగజము . లయిన 

వర్ణము లచేక విధములు, కారండవ- ప్యాండువర్ల, పధ్భవనర్ల. హరిత వర్ష 

కషాయవర్ణ గౌరవర్హములు వర్లపిథోనము. సరి చి: యంగనర్య, న 

మొనరింప వలెను, "పాత్రథారణమున నెట్ట యాకృతి . 

యట్టి యాకృతిని వర్గ నిభానమున సంవాదింపవెను. 

వర్ష ముచే సంభావితు డనున వ్యక్కిపర భావము నాశథయించును, 

జీవుడు సస భామును విడనాడి అన్య దేహమునకు సంబంధించిన స్వభా 

వమును చేహాంతరమున పొందు ' చున్నాడు అశై పాత)ధారణ 

"మునరించు వాడు పాత. స్వభాపమునె పొందును. అం దీ” వర్లవిధాన 

ముపకరింయను, . 

(పాణులకు రంగమున (పె వేశ ముండుటక నజీవ' మని' శేరు. 

ఈ సజీవ విధానము తి)విధము. ద్విచరణము, చతుశ్చరణము పాద 

"రహితము నని. 'చేవ'- మానువా పక్షులు ద్విపాద ములని పశు 

వులు చతుష్పాదము: లనిసర్పములు పాదహీసములని గుర్త ంప వలెను. 
ఖ్ 
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ఇచట స్ విషయము సం(ఫ థ్లార్యము. సంధ్లిన్లు. . శ్యాజిను 

చేష్టిమములు పుస్త భేదములు కదా! సంధి.వ్యాజ ,చేస్టలచే సిద్ద మగుట 

యని భావము. సంధ్యాదిపదముల కట్ల యర్థ మున 3 వమప్ ” (సణ్యి 

యమును శబ్బవిదులు స్మృరింతురు. మాల్యాభరణాదు లయిన యలం 

కారముల సమాయోగము అంగోపాంగముల సంబంధించి యుండును, 

శిరోహసాదు, లందుము లలాటాంగుల్యాదు లందును. వీనిని : కూర్చ 

వలెను. .మాల్యవిధానమున_ వేష్టీమ ,.విశత - స సంన్రూత్య - = (గంధిమ ఆ 

(పాలంబిత భేదము లున్నవి. Ee 

re) 



భు నాట్యావతారము 

ఆభరణము లనేకవిథములు. చూడామణి మకుట - కుండల 

మోచగ - కీల - ముక్షానలి - హర్ష క - సూతీక - వేతి - అంగులి 

ముద -హస్తలి - వలయ - రుచక - చూలిక - కేయూర -అంగద 

తిసర - హోర - మాల - సలక = స్యూతికములు, వీనిని జాతి వయో 

వస్థా భేదమున ధరింప వలెను. _ చేనతలకు, పార్టివులకు, (స్రీలకు 

నియత మయిన పథాన మున్న దె. శ. నామములు వాని స్వరూప 

మూవేదింప గలను. | 

థిఖాపాశేము - శిఖా వ్యాబము లా విండీ పత ము - చూడామణి - 

మకరిక - ముక్తాజోలముూ శీరజూలక - కందక - శిఖపత్ర -. 

౨. .వేడసుచ్చు? దోరక గాలల్లాటతిలక. -,కర్లీక ౯ కర వలయ 

 పథ్తికర్థిక ౫ కురిడల కరమున ౫ కచ్టోతీ లగా .దంత పతా 

కర్ణ వూర - టత్రిఖగద - సత ఏలేఖ-తి నణి లా నే తేధంజన - అథర 

రంజన - దంతరాగ - ముకావని- న్యాల పికి - మంజరి” 

రత్నమాత్సిక - ర త్నానలి “సూత కము లా ద్విసరము లా 

౨ బై సర్ణమ్ను - భృతుస్సరకము - శృంఖదిక్యాఅంగద - నలయ - 
i ,మణిజ్ఞాల- ఖష్టారిక - సోచ్చి శ్తిక - కలాపి - షిటుకి - ERY 

హా స్తష్మలే = పూరక ౮, ముదా అంగులీయకి -- తలగ రా 

మేఖల  శాంచిక రా రశన కలాప నూఫుర 7 కింకిణీక — 

సుంకీిక ధా రణ్నజూలక దా కటక రా పాద బత -.. అంగులీయకి 

అంగుస్ఫతొలక, - అలక్షన రాగ - 

గ్ 

నగి 

M 
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నాట్టువ యోగమున, బరునుగల భూమణము. లుపమో 

గంప రాదు, భూపావివేక మనేగవిధముల గుర్తింప వలెను. దివసే 

నాగజ్ర్రి మునిక న్యా, మానుపీ. పిశేనముల గురించి యల౦ంకారమ్లుల 

కూర్చ .వలెను. ఇటీ పురుషులకు. ఫంబధించిన యలం కారఘుల 

నూహించునది.. . 



తిలా నృతరశ్నావలీ 

సా తి కల క్ష ఆ౦. 

వరస్య నుఖదుఃథాదిభావై ర్భద్భావనం భ వేత్ 

తతాాంతఃకరణా సక్తి రత్యంతా సత్య్వమిష్యతే ౨౧ 

సాత్వికస్సత్వనిష్పాదై రా వె న్ రాతన్య చాష్షధా 

స్తంభ (ప స్వేద రోమాందాః న్వరభేదన్న వేవధు? 

వివర్శతాశు) పలయా ఇత్య్యేతే సాత్స్వికానస్మృతాః 

ఎషామధినయానాం న (పపంచోఒత, (పదర్శితః 

సాత్వికలక్షణము, 

సత్వము వలన గలుగు భావములు సాల్ఫ్యొక ములు. స్కంభో 

(పన్వేదాదులు సాత్విక భానములు. వీనినే సాత్మ్యిశము లననేల ! 

ఇతర భావములు సత్వము చేక అభినీతము లగునా ! సర్వ భావములకు 

మూలము సత్యము. సత్స్యశాలియె భావముల నభినయింప గలడు 

సత్స్యశ్లీలి యగు సామాజికుడె భావముల నాస్వాదింప గలడు. 

అంతట సత్య సామాజ్య మున్నది కదా! ఇట్ట యా'శంశా నివారణ 

మున కిది చెప్పవలెను, సాత్త్వికము లంటి సత్న్వే మున్నది. సత్వ 

మనునది మనః(ప్రభవ మయిన యొక విశేషము. (పాణాత్శక మయిన 

వస్తుత త్స మునకు సత్వ మని చేరు. మన స్పందు లగ్న మగును. 

పరునకు నంబంధించిన సుఖదుఃఖాది ఛాొవములచే గలుగు భావనము 

నందు అత్యంత నుంతీకర ణా సక్తి యుంకుటను సత్వము అన వలెను. 

సత్య్వేసం పాద్యము లగు భావములచే గలుగునదిసాతి్యిక మని 
భావము సత్తీ? గుణ మధికముగా నుండుట వలన పాంణవస్తువునే 

సత్యే మందురు “ పరగత సుఖదుఃఖాది భావనయా భావి తాంతఃకర 

ణత్వుం సత్త్వం” పరగతము లయిన నుఖదుఃఖాదుల భావనమున 

అంతఃకరణము భావిత నుగుట సత్యీమను వ్యవహారము పొందును. 



నాట్యావతారము శిలా 

ర త్యాదిచిత్త వృత్తు లన్ని యు పొాణభూమిలో పిసారము పొంది 
నవై నేత ఏజలాది రూపమున విలతణములై యవభాసించును. 

ర త్యాదుల విభావ సంపదయె యిం డా స్వాద్య మగును, ఇట్ట యో 

సాత్సి(*ము అప్టవిధము 

స్తంభము - (పస్వేదము - రోమాంచము - స్వర భేదము 

వెపధువు - చె వర్ణ్యము - అ(శ్రువు - పిలయము. 

అను నీ యెనిమిది సాత్స్విగ భావములు. ఇట్టి సాత్విక ఛావాభినయ 

మిచట విసృతీముగా నిరూవిత మగుట లేదు. రసవినియోగములో 
పినికి సముచిత మగు వ్యవస్థ యున్న ది. 

నృత్యనృతనాట్య-మార్లదేశీలక్షణం. 

ఇదానీం వృకృతం నృత్యం యధాలక్షణ ముచ్యతే ౬ 

భవేద్భావా(శ్రయం నృత్యం పదార్థాభినయాత్మకం 

గా తవిక్షవణార్ధ త్వాన్నృ త్యే బహుల మాంగికం 

వివిధేన విలాసేన శ్లపో విశ్లవ ఇష్యలే॥ 

నాట్యవేద పవృ త్తత్వాన్మార్లితత్వాన్మహర్షి ధిః 

సద్భిన్సంచారితత్వాచ్చ మార్గమాహురిదం బుధాః తం 

నృత్యం శీగదితాది స్యానాట్యం తన్నాట కాదికం 

గీతవాద్యాది మిలితం లయమాత్మ నమాశ్యయం 

అంగవిక్షేపణం నృత్తం భ వేదభిన యోక్షి తం 

నా ప్యేహ్యభినయే ఛి దవంచ్చాదనఫలం కూ తత్ 

ఏతడేశీ తు విఖ్యాతం తత దేశజనేచృయా ౭౫ ద ది | 

అస్యాచార్యో మృడానీశః యతస్సంధ్యాను నృత్యతా 

మయాపీదం స్మృతం న్ఫత మిత్యుక్తం చం దమౌలినా 



౪౦, నృ" త్త "రత్నా వలీ 

నృత్య నృత నాట్య--- మార్గ దేశీలక్షణము, 

గడ నృత్యము నృత మునాట్యముల సరూప వివేచన మిచట 

గలదు. ఏనిలోనీ.వానికి మోక్ష చేళీ వ్యన పశరము కలుగుటయు ఇచట" 

నిభూవిత మగును, (పస్తుతేము నృత్య స్వరూప పము ' యభాలవణముగా 

నిగచూవిత మగును, నృత్యము ఛా వాశీ యము పడాన్హాభి నయాత్శే 

కము నృతీ-గాత్ర విశ్నేవే గాత విత్తే పార్ధమున : సతి ధాతువు కలదు.
 

నృతివలన నృత్యపద ము వ్యుత్సన్న మయినది. నృత్యము నందు ఆంగి 

కాభీనయము బహులము గా నుండును, గా(త్రములు, అవయవములు 

వాని విశ్హేప్తము వీవిథ నిలొసమున విశ్లే ఫము వివిధము లగు భావముల 

విలాసములను విశిప్టముగా సూచించుట విన్నైప ప దారము. ఇట్ట 

నృత్యమును మార్ల మని యందురు. నాట్య వేదమున (ప్రవర్తిల 

మయినందున, మహర్షులు 'మూర్షణు - “మైనరి ఠచ్చి నళతదువల న సమర్ణు 

లగు యోగ్యులచే సరిచారిత మయినందువలన' నిది మార్లము అను 

శరు కల దయినది... శ్రీగదితము “మొదలగు ఉవరూపకములు 

నృత్యరూప మున: :ఖెఫ్ప దరినవి. 'పభ్లానస్రాభిన యాళ్ళేశము లయిన 

ఉపరూపకములు పత్యునెనిమది. “కల వివి హొందరయు ఉరిగణీలుదిరి. నృత్య 

భేదము లగు నివి వివశతి:విధము లన్ని” ఛావగప్రకోశనమ్తున శారదా 

తనయుడు నిసూపైరెను, వని కొలచరు నోమారితేరనుల' వ్యవహ 

రించిరి. సంప్ థాన (కవు మొక విథ మె, అందు జదను లేదు. నృత్య 

భేదము లేడు కల వని కొంద రనిరి: వానినీ వారు 'భోణము అను 

రూపకముతో సమముణా సంభావించిరి.. 

తోటకీము - నాటిక = గోష్టి. = సల్లాపము 

శిల్పము” గచోంవి-  ప్రుగదితము - భాణము 

భా ౧ -వస్థానము:. — - కావ్యము - ేతమణము 

నాట్యరూూపికము -' రాసక ము -- ఉల్లో పన మం *హల్లసము 



6] నాట్యావతారము vo 

దుర్శృన్నిక - గిల్బవన్లి ఈ మల్లిక చా. పొరంగాగక్లమ్వు- 

నాటకము సముందలను నని జూం గ ము. శరన్ 

వ్యప దేశింప నగి యున్న సి, 

నాటనమని 

నాటకము -- (పకరణము ౫ (జఒవాసనము 

శాణము - ఢీమము వ “మాన వం 

సమనవా కారము రా వీధి రా న స ప గా ఈవో సగ ము 

సత నునునది మూడవది. ఇడి As నాద్యాదులణో గాడ్ యుండును, 

లయను మాత మే యా(శయించి యుండును. గీనిగ్ తగిన యంగవిశ్షప 

ముండును అభినయ మిం దుండదు, గ్నము నింగి లి సరగ్ధిసంచా 

రమునకు వాద్గము నందలి పరుసలగు [దుగ మధు నీల ఏతి సూవము 

లయిన లయ[(ఫక్రీియలకు తగొన ప్ స్ధము ను అంగ వికీ మంగు నీ కాని 

అందు ఎన్నదగిన భానసూచన మేమియు నుండదు, కావనీ యిది 

అభిన యోళ్ట్ట్రిలే మనుట. నృ చే మిట్లి దయిసను కొంగి (పయాజనము 

కలదు. నాట్యమున అభినయమున; నేనేని 'సలిల్ నిధానవములు 

ఛి దములు ఉన్నచో నానిని (నన నమ పేయుకుగు న్ స్ప" మ్బ 

టకు నృ త్తే ముపగదించును, న్యు సము లన (బున సల మగని 

యనుటయే నాను యిది ఫ్రూగ్శ ళ్ శంస మి Dur ము మును 

ఆల్లాస మి మ్బనుది యగును. శ న కఫ ము ద్వీపి ధా, నని) (gg 

మయినది, శే గృద్ధేశ జనుల యు ఇను ననన నుర దుుగండునుః 

నృ తే మున కాభాగ్యుడు మృ ణాకి గ... ఇగమనివుడు, స గాగ వకు. 

సం ధ్యాస మయము లందు సి గూాప్పుజు సృ గ పిస్ గం. నును. 

భరతుడు సర్వ నవ ట్స్ సహీ* శి ముగా gn స స fn 

ణావాము అను గూపకము నిగ్గ గ శిష్యులే. Grn టన 

రింప జేయుట కొక ్పూడు యగ చను బహూ న సూను గయ సార 



భి నృత్త రశ్నావలీ 

మున నై_లాసోగేశమున శివ సమతమున నాట్యుపయోగము జరి 

గినది. అది చూచి శివుడు-ోమయా వీదం స్థృతం నృ త్తం” అనెను. 

నేనును నృత్తీము స్ట్రరించుచున్నా నని యని సమీపమున నున్న 

ఫరివారములోని తండువును చూచి, “భరతునకు ఆ నృ త్తీవిశేషము 

సూచఛింహము అనెను, తండువు వెప్పగా భరతుడు నృ త్తీమహోర్థము 

గుర్తించి నాట్య వేదమున నిరూవించెను. ఆ వివయాంశము నిచట 

అనుసంఛానింప వలెను, 

లాస్య తాండవ లక్షణం, 

లాన్య తాండవ భేదేన ద్వయమేతద్ద్విధా పునః 

సుకుమారం తయోరాద్యం భవేదవరముద్దతం 

భావః న్రీపుంనయోర్లానః తదరః తత సాధు వా ౮౦ 
య థి 

లాన్యం మనసిజోల్లాసహేతు మృద్వంగహారవత్ 
అకద అ త్రి అన 

దేవ్యై దేవోవదిష్టత్వాత్ప్రాయ స్రభిః పృయుజ్యతే 

గయవదం6 స్టితపాఠ్యం ఆసీనం పుష్పగంధికా 

ప్రచ్చేదక స్రీ మూ ఢాఖ్యం సెంధవాఖ్యం ద్విమూ ఢకం 

ఉ త్తమో త్తమకాభిఖ్య ముకృ(పతుక కాభిధం ల 

ళ్ళ 

లాస్య్యాంగాని దశ వాళ తేషాం ల క్ష్మాభిధీయతే 

లాస్యతాండవలక్ష ణము. 

పూర్వము నిదూవించిన నృత్యము నృత్తేము అను రెండును 

"రెండు విథము లగును, లాస్యము - తాండవము నని. లాస్యము సుగు 

మారముగా నుండును. తాండవము ఉద్దతే ముగా నుండును. విని గూప 

ముల నిట్లు గుర్తించునది. 

౧. సుకుమార మగు నృత్యము లాస్యము. 

౦౨. సుకుమార మగు న్ఫృత్తీము లాస్యము 

ఏ, ఉద్దత మగు నృత్యము తాండవము 

ల ఉద్ధత మగు 'న్ఫ త్తృము తాండవము 



నాట్యావతార ము ట్ర 

“రండువిధము లగు లాస్యములు ెండువిధము లగు తాండ 

సములు నృత్యనృ త్తేముల వలన లభ్యము లగు చున్నవి. “సుకు 

మారం ద్యయమసి లాస్యం ఉద్దతిం ద్యితీయమపి తాండవం” అని 

దశథమాపకమున గలదు. సనుకుమారముగా నుండు రౌండును లాస్య 

మని, ఉద్గతీముగా నుండు రెండును తాండవ మని న్యవహారము. 

ఇట్టి లాస్య తాండవములు రెండును నాటకాదులలో నుపకరించు నవి 

కాగలవు, ఒగ చో నృత్యము అవాంతేర పదాన్హాభి నయరయాపషమున 

నుసక రించును, భా వాశ్ర్యయ సత్యమునకు ప దార్థూభిన యాత్చృకత 

యున్నది కదా! నృత్తము శోభాహేతువుగా రూపకములలో నుపక 

రించుట యున్న ది, 

శాన్రీయ మగు నృత్యమున కోవుల భావములను కొద్దత్ర 

భావములను (ప్రదర్శించుటకు వరు వేరు విధానముల సమా(శయణ 

మున్నది, 'ావున నె లాస్యము నుకుమార మని, తొండవము 

ఉద్ధత మని వ్యవహారము కలిగినది. ఇట్టి రీతి చేశియగు నృత్తేమున 

గూడ గలదు, లోగనృత్తము లలో ణొద్దతి కోమల విధానములు 

గోచరించుచునే యున్నవి. 

(మ్రసురుషులకు సంటంధించిన యను రాగాత్శక మయిన 

భావమునకు లాస మని చేరు. తదర్హ మగు విధానము లాస్యమగును. 

(శ్రీపరుషుల రాగ భావమును నృద్ది పొందింప జేయుటయె లాస్యము 

యొక్క భావము, అగ్లు స్రీసురుషుల లాసనాఖ్య భావమున యోగ్యత 

గల విధానమునకు లాస్యమని వ్యవహారము, కాగా ల లాస్యము 

మనసిజోల్లాస హేతువు ” అని నట్లయినది. శామభావము నీ 

లాస్యము సమున్లసింప జేయునది యగును. 



ఇల్ల నృత రత్నావలీ 
అమా 

ఇట్ట యా లాస్యము కోవములము లయిన అంగ సోరములతో 

గూడి యుండును, అంగహోర మనుట నాట్యపిభానమున నక 

సాంకేతిక మయిన పారిభాషీక మయిన విశేషము. ఆంగికాభినయ 

మున ననేకవిశేషములు నిరూపితములు శా నున్నవి. వాస పాదా 

దుల యభినయ విన్యాసములు కొన్ని కూడియున్న నో కరణము” 

అను వ్యవహారము కలుగును. ఇట్టి కరణము లనేకములు కలవు, 

అయినను నూట మెనిమిది కరణములను నాట్య వేదము నిభూవించినది, 

కొన్ని కరణములను సముచితముగా గూర్చి యభినయించిన నది 

మొక అంగహార మగును, అంగహారము లనేకములు గలను. 

అ బునను ముప్పది రెండు అంగహోరములను నాట్య వేదము పరిగణోంచి 

నది. హారములు = హర పీతి సంపాదకములు, అంగములచే 

ననగా నంగాభినయ  విశేషములచే హరునకు [వీతి సంపాదకము 

లగు విశేషము లంగహారము లగును, ఈ యంగహారము లను 

శివుడు పయోగించినాడు. శివానుకరణమున శివచేవియు అంగ 

హోరముల నభినయించినది. శివుడు ప9)దర్శించిన యంగ హారము 

లుద్దత ములు కాగా శివ దేవి పిదర్శించిన యంగపహారములు సుకు 

మారముళలు కోమలములు మృదునులు నయినవి. కాగా లాస్యమున 

మృదంగహారము లుండు ననుట సంగతము కాగలదు. 

శ్రీ గౌరీ చేవికి శ్రీశిన చేను డుపబేశించినాడు. ఆ 

యుప దేశమున చేవి లాస్య మనుసరించినది కావున సామాన్యముగా 

త్రీలె లాన్యమును (ప్రయోగింతురు. ఫురుషులును శ్రీ వేవము 

ధరించి సుకుమారముగా లాస్య మనుసరించుటయు నుండును. ఈ 

లాస్య మునకు సంబంధించిన యంగములు పది యున్నవి. వానికి 

లాస్యాంగము లని వేరు. ఆ లాస్యాంగ ముల వేరు లిట్లున్నవి. 



నాట్యావతారము ఖు 

"గేయ పదము స్టెత్ నా ఠ్యము ఆనీనము 
a) 

సృమ్సగ ౦ధికల్యాపచ్చేదక ము ఆ తి)ముూూథే కము 

సైంధవము - గమూఢకము - ఉగ, మోత్తమకము 

ఉక్క(పత్ఫ్యుక్కము జాం 

ఈ పది లా స్యాంగముల అఎయణములు సిదూవీకేమిు లగును. 

లాస్వ్యాంగ లక్ష ణ ౦. 

యతాానన సుఖాసీనాన్న౦ంత్యాతోద్య సంయుతం 

గాయంతి గాయనీశ్య్ళువ్కుం తదేయసదమిష్యతే 

ఆసన స్టా వ దేద్యతు పొ9కృతం విరహే వధూః 

మన్మధానలతప్తాంగీ స్టితపాఠ్యం తదుచ్యలే ణాం 

చింతాళోకాన్వితం సర్వైః వాదై ్యరభినయెరపి 
హీనం యతాగ్యలే తస్మాత్ ఖారితమాసీన సంజ్ఞయా 

నృత్శం గీతం చ వాద్యం చ యత నానావిధం భవేత్ 

పుంవచ్చ వివిధా శ్చేష్టా నార్యాస్వా పుష్పగంధికా 

(వచ్చేదకో భవేద్య(త జ్యోత్స్నా సంతావ విహ్యలాః లా 

రామిన్యో యాంతి స్టర్వీలాస్సావరాధానపి (పియాన్ 

నాట్యం పుంభావభూయిష్షం సమవృత్త విభూషితం 

అనిష్టురోళ్లక్ల పదం యత్ర స్యాతృతి )మూఢకం 
టీ గా 

సొ|తం వంచితసంశకేతం నాట్యం పా తేన దోజ్ఞ్జితం 

భాషా చ'సెంధవీ యత) తదానఆ ఎంధవం విదుః ౧౦౧ 
రు మై జరి రు 

ముఖ పతిముఖో పేతం చతుర? పదక్ళమం 

శిషభావరసం యత దె్యచితాఖ్యర్లం ద్విమూఢ కం 
9 ar Te అలా థి 

విచితృశ్లోఠబంధం యన్నానారససమా[ శయం 

ఊత్తమోతమకం తత్స్యాత్ లీలా భావ మనోహరం 

సాధికే పె; వదె ర్యుకం చిితగీతార్లయో జితం ౧౦౫ 
దుం డు అయి ధి 

కోపవృసాదసంజాత ముక్ష్మపత్యుకకం విదుః 



ve నృ త్రరత్నావలిీ 
-— 

లాస్యాంగ లక్ష ణము. 

౧. చేయవదయు వా గాయనీమణు లాసనము లందు సుఖానీన లె 

తంతీ వాద్యముల సంబంధము కూడి యుండునట్లు నువ్మ్కు-ముగా 

గాన మొనరింతు లేని శేయపద మగును, గేయపదము గాన్యమున 

గాని (పయోగమున జాని సంగతముగా నుండును, అనుకరణీయ 

మగుటవే నిది శుమ్మ_ముగా నుండున దని భావము. గాయనులె 

గేయపదము (పయోగింప వలెను. రూపక వాత లట్లు చేయరు. 

ఆసనము లందు సుఖానీన-లై. గాన మొనరించుటయు నిం దావశ్వక ము, 

నేపథ్యమున గాన మునరించుట తగదు, చేయమున కిది స్థానము 

కావున గేయపదము, పి'యుని గుణములతో గూడుకొనిన గేయ 

మును గాయని గాన మొనరించుట యిం దుండునని కొందరి భావము. 

(పయోగసంగత మయిన గోయపదము సా'మాజికరంజిక మగును, 

ఈ గేయపదము నందు గాన సమయమున (గ్య శ చతురశాది తాల 

సంపదయు నుండును, 

౨, స్థితపాఠ్యయు:- విరహ వివశురా లయిన నధు, వాసనమున 

నున్నదై మన్మభథానల తీప్తావయవయె (పాకృళమును పలుకు నేని 

స్థిత పాఠ్యమగును, క ఆసనస్టా ” యనుట ఆసనమున నిలబడిన-దై 

యని ఛావము. అఆత్తరస మయిన (పాకృతే పాఠ్యము పఠించుట 

స్థిత పాఠ్యము, లాస్యమున గూడ దేవతా నరపతి రంజన (పాయ 

మయిన పాఠ్య ముండును, ఆసనమున నిలబడి యుండియు ఉపనిస్లు 

రాలి వలె పాఠ్యపథన ముొునరించుట రంజన మిచ్చును, వియోగిని 

ఆత్తేరసముగా పఠించుట యనునది యావేశము నవశత్వమును 
సూచించును. గేయపదము నందు వలె తాలగతి యు కము శాదు. 
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ణి ఏ, అవీరయు. :- చిం తాఫో కాన్వితముగా కేవలము కూర్చొని 

యుండుటకు. ఆనీనము అని శేగు. వాద్యములు గాని యభినయ 

ములు గాని యిం  'ేవియు నుండవు. అనయనముల ససార 

మేనియు నుండు. అన్యంత శోశావేశమున్నసు డభినయము 

లుండవు.  అతిసుకా మూగ మగు కాకి లీపాయ మగు గీతాలాపమ్బు 

మాణేను యుండుట నూహీంస నచ్చును. ఇది కస్పుఖ్టులో 

నుపకారి. రంజవమున సవా కాని, చింతాఖో కాది సమన్విన ననుట శే 

యిరు ?స యన ము నిధానము అధోముఖన్వము స స్తా క యుండు 

నని భావము. 

౫, వువ్వగంధిక-- శీనికే సుష్పగండిగ యనియు వంన 

హోర మున్న గొ. నానాసిథిము అగు స్ఫృ నములు గీత మ్స వాద్య 

ములు సవన ౧ధిక తో నుండును. సొనున్సులగకు నలె నిసిధము లగు 

హ్! ండును, సే ఫు “చుగుమ వేస్టాశయమున ప న్యాయ పయో 

మనుసడింతుగు,. నాశ నిగ 'వేవము ధరించి సఖీవినోడ మున] లనిత్ల 

వంగు సంస్కృల్బతే ము జతి చును. సర సేవ ధారణము బేకఖుండ్ల౫ జే 
| మ | అటి 

ఇళ సంమేపులతా నుంకుటయు నిందుస్న ది. శి) 

గ పుత్సేదనయ = వెన్నెల నలనీ సంతొాపమున నిహ్గల 

యిని శామినివు వులు, సి)యు అప గాధ మునరంచిన వొ రయి 

సును ఎబ్జగహీని లె సంచోరించుట) పిచ్చేదక మున్న, (నీయ 

పిగవామున వ్యథ పడు ననిత జ్యోత్స్నా సంచార మొ సర్చుచు ఛాయా 
దర్భనమున (ప్రియుని భావించి హర్థాతిశయమున న్రీయాసంన క్ర యగు 

గు (పన్ఫోదకము. అగ్రే పానగోద్దీ సమయమున (వీయుని రూప 

భాననమున (వీయుడు మదిరలో (ప్రతిబింబించి నట్టుగా భావించి 

సంస క్ష యగుటయు (ప్రచ్చేదకము. బ్లు దర్పణ (పక్రిలింనిత్ర 



౪౮ా నృ త రత్నావలీ 
అణాల 

ప్రయ భావనము, జల (పతిబింబిత (పియభావనము వనితకు (పహార్ష 

మాపాదింప గలదు. ఇట్టి విచ్మితేతను భావించి కవులు, (పతిబింబ 

నము వలన గలిగిన పహర్ష ము (పణయకోప (పసాదనసమర్ల మగు 

నట్టు వర్మించిరి. పీచ్ళేదకము లందు వెన్నెల యధికముగా నుప 

కరించును. లోకమున సర్యదా సంపూర్ణ చందోదయ ముండదు. 

ప్రచ్చేద కానుసారమున సర్వ కాలము లందును పూర్ణ చం,దమండల 
ముంతున క్లే కనులు వర్షింతురు. రసోపయోగి' యగు కాలవికేవ 
మును అలౌకికముగ వర్మించుటను కావ్యవిదు లంగీక రింతురు. 

౬, తియాఢకోయు:- పురువభావాధిక మయిన నాట్యము, 

సమవృత్త రచనా విధానములత్ో విభూవీ తత్వము. అనిష్థురములు 
శ్లక్టము లయిన పదముల పొందిక (తిమూాఢకమున నుండును. ఈ 
లా స్యాంగములో నాయకు డప రాధ మొనరించిన వాడు కాగా నాయిక 

వివణ్ణయె ద్వేషీంచును. నవనాయిక (పథమ (పణయ మయి నందున 
లజ్ఞావ్యధిత యగును, ఇట్లు మూవుర మోహ మిం దుండును. నాయక 
వచనము లనిషస్టుకములుగ నె యు౨ౌడును. ఇందు రసోపయోగి గజా 

లంకారము లావశ్యకములు. 

౭. నైంభవము:- ఇదియే సైంధవకము. సంకేత మేర్ప్చరచి 
వంచన మొనరింపగా నొక వ్యక్తి పోకృత వచనములతో పలుకుచు 
సువ్యక్కము లగు కరణములతో వ్యనహరించుట సెంధవకము. 
కరణముల సంబంధమె కాని యిచటి నాట్యమున వాఠ్యసంబంధ 

మేమియు నుండదు. సింధు బేళ ఛాషూ(శయము సె ౦ంధనము, 
సంధ వభావ రంజనాధిక్యమున రసోపయోగ్సి రసోచిత సంకేతము 
(భష్ట మయినను ఏణావా ద్యాద్యుపకరణములతో గూడిన ధ 

రసవ్య క్కినిడాన మగుటయు నిం దుండునని భావింపవచ్చును 
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రా. ద్వాయూడకయు:- ముఖ (పతిముఖ సహితము. చతుర(శ 

పద(క్రమము శ్లిప్ట భావ రసో వేతము వె చితాిర్థము. ద్విమూఢక 

మగు నని సామాన్యార్ధ్థము. లా స్యా్యశశయ మయిన కావ్యమున 

నాయికానాయకుల కిద్దరకు వ్యామోహము వర్ణిత ముయిన-చవో 

ద్విమూఢ క మగును. ఇద్దరు నాయికల వ్యా మోహ మున్న నిదియె, 

ఇందుండిద్దరు పరస్పర మెదురుగా నుండి గతిపరికమము కలవా 

రగుదునగు, లోకగతులలో నిట్లి తాలానుసారిగతి యుండదు. ముఖ 

(పతిముఖ సంపత్సి యిం దొక రమణీయతను సంపాదించును. 

ముదట సామాజికులకు ముఖ మభిముఖగా నుంచుట అనంతరము 

పతిముఖ విధానమున _ లాస్యాంగము నభినయించుట యిందు 

ముఖ్యము, చతుర(శాను సారముగా నాలుగు దిశల పరి(కమించుచు 

రంజనము కలుగ జేయుటయు నిందు ముఖ్యము. ఇట్టి (కమణమున 

వె చ్మిత్యము కలుగుట (సయోజనము. ని ప్రభావమున నుదయించు 

చిత్తవృత్తి రస పొప్పి స్ఫుటతే సంపొదించును. ముఖ (పతిముఖ 

పదములను ముఖసంధి (ఫతిముఖసంధి పరముగా నన్వయింప రాదు, 

౯ ఉత్తమోత్తముకయు: దీనిలో విచ్చిత్ శ్లోక బంధ ముండును, 

నానా భావరసముల కిది యా(శ్రయము. ఇది లీలాభాన మనోహరము 

అని మూలార్ధము. కావ్యమునకు కావ్య భాగమునకు ఉసపరంజన 

మిచ్చు విధానమున, వినేయులకు హృదయ సంవాద మా పాదించు 

టలో లాస్యాంగము లుత్శేమములు. అందు నిది యుత్తమ మగు 

టచే ఉత, మోత్స్శమకము. సర్వ మింగు రస పర్యవసానము పొందును. 

రస సంశయ మనుటచే అసా ధారణమగు రసమున కాశియ మని 

భావము ఇందలి శోకఘటనా విభానములు వివిధములు విచిశ9 

ములు నై యుండును, లీలా హేలా హోవ భావములచే నిది డీస్తత 



అణాల 

కలదియె భూవీత మగును. ఈ లీలా హేలాదులలో అక్షి భూ) 
వీకారాదులు (గీవాశేచితములు లలి తాభినయా తేక ములై రక్తి 

సంవాదనము లగును, 

౧౦. శక్త/పత్ఫు కోయు: సాధిక్షేప పదములతో గూడు 
ఫొనిన దె చితిగీ తార్థముల నాయోజిత మయినదై కోప (పపాద 
సంజాతే మగు నిది ఉక్న(పత్యుక్న మగును, లతణ వాగ్యము నీ 
విధమున నీ (క్రమమున భావించుట యుక్తము. కోప (పవాద జన్యము 
సాధిత్నేప పదా్యశయముగా నుండు ఉక్కవచనము (పత్యుక్త్హ మగును, 
(ధువాగానము లోని యంశము నాట్యాంశమున మేలనము పొంది 
యుండును, భిన్నములుగా నుండు వాచ్యఖండలకములు రసా వేళ 
మహిమాతిశయమున సమన్వయము పొందును. మాటకు మాటగా 
పలికిన పలుకు లన్నియు క్రో (పసాదాన్షే పకులలోో నున్న వయి 

నను రసా వేశమున రమ్యుముతై 'బాసించును, 

చితృుపదభావికానభ్యుపగమః 

యత పిియోకృతిం దృష్ట్వా వీనోదయతి మానసం 

మదనానల తపాంగీ తచ్చితపద ముచ్యతే 

దృష్ట్వా న్వప్నే ప్రియం యత మదనానల తాపితా 
కరోతి వివిధాన్ భావాన్ తద్వై భావికముచ్యతే 

కేచిత్ తద్ద్వయం ప్రాహు స్తన్న మన్యామహే వయం 

అంగాని దశ చె వేతి మునినా యత్సకీ రితం 

౧౧౦ 

కొందరు చిితపదము భౌొవికము నను శెండు లాస్యాంగ 
ముల నభికముగా నంగీకరించిరి, వానిని మే మిం దంగీకరించుట 
లేదు, 



నాట్యావతార ము ౫౧ 

చిత్రవ.ుమయు:- మదనాసల పరిత ప్ప యగు నొక వనిత 

[పియుని యాకృతిని చూచి మానసము వినోద పెట్టు కొనుట చిత్ర 

మదము. 

భాబిక 41 :- మదినానఅ పకితే ప్రయగు నొకవనితే స్వప్న 

మున పిఆయుని జూచి వివధ భాపములలో నుండుట భానిగము. 

ఇట్టే రెండిటి నంగీక రించుట యు కృము కాదు, లాస్యము 

దశాంగ॥ మని దశవిధ మని ప్రసిద్ధి, తీద్యిరోధము సముచితీము 

కాదు. ఈ ద్యయమున కుపయోగ మేనియు లేదు. లాస్యాంగ 

ద్వారమున గలుగవలసినది దశాంగముల వలననే గలుగు చున్నది. 

సర్వవిధ వై చ్మిత్య విశేవములు దశవిధముల వలననె గలుగు చుండగా 
పని నంగీశరింప నలసిన యా నశ్యక త లేదు. నాట్య వేదమున భరత 

ముని లావ్యాంగములు పది యని చెస్పుటచే నీ రెండు నప్రమాణ 

ములు. మునివచనాతికమము యుక్తము కాదు, 

కాండమవం, 

ఊద్ద్ధతం తు మహేశస్య శాసనా త్తండునోదితం 

భరతాయ తతః ఖ్యాతం లోకే తాండవ స.జయా 
ణా 

పాయో నిర్వర్య్యతే పృుంధిరంగహారె సదుదతెః 
చాల అవా టా 

ప్రృయో గన్తూచ్యతే తద్ధ్రః తస్యోత్సాహాదిగోచదరః ౧౧౪ 

తాండవము. 

మహేశ్వరుని ఖాసనమున చండువు భరతుసకు ఉద్ధతమును 

నిరూవించినాడు, అందువలన లోకమున "తాండవ మని చేరు గలిగి 

నది. తిండునిరూవితీము తాండవ మయినది.  తాండవమనగనె 

యుడ్గత నృత్యమునే లోకము గుర్తించు చున్నది. తండు వుద్ధతమునె 



౫-౨ నృ త్ర రత్నా వ. లీ 

నిరూవ్సించి నందున తాండవ ముద్దతే మని లోకముఛావించినది. 

సామాన్యముగా నీ తాండవమును సుగుము లె ఉద్దతము లగు అంగ 

హారములచే నిర్యర్తింప జేయుచున్నారు. తాండ వవిదులగు 

వారును తాండవ పీయోగ ముత్చాహాది గోచరముగ నుండుటనే 

చెప్పుచున్నారు. 

కాని యంగహారములలో సుకుమారము లగునవి కలవు, 

కరణము లన్నియు నుద్దశ ములు కాను. సనుకుమార కిరణము 

లున్న వి. సుకుమారము లగు నంగపహోరము లున్నవి. శ్రీలు 

మాత్రమె (ప్రయోగింప వలసిన కరణాంగహోరము లున్నవి, తండు 

నిరూవిత మంతయు నుద్దతము కాదు. (ప్రయోగ ముక్స్చాహాదిగోచ 
రముగా నున్నదని తాండవము నట్లు లోకము భావించినది, 

జీ మన్మ హారాజాధి రాజ గణపతిదేవ 

గజసాధనిక శ్రీజాయ సేనాపతి 

విరచిత నృత్సర త్నొా వల్యాం 

నర్కనవివేకోనామ 

(పధ మాధ్యాయః 

ఆం(ధ భోజ సాహితీవల్ల భ 

శ్రీ ముళ్లపూడి తిమ్మ రాజ 
భావసాధక (శ్రీమాధవరామశర్మ 

విరచిత సాహితీవల్ల భాఖ్య వాఖ్య 
నర్కనవివేకము 

ప్రధ మా ధ్యాయము 



ఆశీస్సు 

సృణి (లిం 

సృ కాలము 

DHA ని న లో ర ము 

నా టల త అము 
(4 

నాట్యపదివ్యుత్సణ్సి 

షీ గ my అభినయశ్ట్వనివృటి 

అభినయ భేదములు 

ఆంగ్ గాభ నయము, 

వలీ నర్తనవివేకము 

వాచ కాభీనయము 

ఆహో ర్యాభినయము 

సాసాదిభదములు 

ఆంంగరచిస 

సొగ్శింకలమణము 

మార్గ జేకిలతణము 

లాస్య తొండ వలతణము 

లా న్యాంగములు 

"తాండవము 

* 



| శీ 

శ్ర జాయ సేనాపతి విఠచితా 

నృ తర తా వలి 

ద్వి తీ యా ధ్యాయః 

= హాటెనింకి= = 

నాట్యునృ త్యన్ఫ తా, ౦గాని, 

సనాట్యయో రధాంగాని వక్ష్యంతే నృత్య నృతయోః 

శిరో హసావురః పార్శ్వే కటీ పాదౌ చ షట్ కమాత్ 

(గీవా దోః కుక్షి పృషమో రు జంఘాః పృత్యంగకాని షట్ 

విలోచన భూ; నాసోష్ట కపోల చుబుకాని షట్ 
ఉపాంగాన్యధ వెతేషాం భేదాన్ వక్ష్య్య సలక్షణాన్ ౫ 

సాహితీవల్ప భ. 

నాట్య సహితము అయిన నృత్య నృృత్తేముల అంగము లీ 

యభ్యాయమున నిభహాఫిశేము లగును. నాట్య సం[గహ మారు 

విఫముల నున్నది. ఈష డంగో నాట్య స౧(౫ హూ’ 

నిరము -- హస్తములు = ఉరము గా పార్య్యములు 

నటి -- వాదములు, వడంగములు, 

ఏనికి సంబంధించిన ఉపాంగములు (ప్రత్యీంగములు వేరుగా గలవు. 
వాని నిరూపణాము నావశ్యకము. 

(గన -ా గావు -- ఉదర -- పృవ్వ -- ఊరు - జంఘలు అను 
నారును (పత్యంగ కములు. ఏని కవాంతర భేదములును గలవు 
అవియు నిరూకితేము లగును, 



se ఆంగికాభినయము 

నేత” = భూ - నాస - ఓవ - కపోల = చిబుకములు 

అను నారును ఉపాంగములు. వీని లతుణ వినియోగములును (పతి 

పాదితీము లగును +లవతణసహితముగా పని యన్ని టి భేదములను 

ఇటుసె నిరూవింతుము., డ్ 

శిరో భేదాః 

ఆకంపితం కంపితాఖ్యం దుతం విధుతమంచితం 

వరివాపొతమాధూతం అవధూతం నిహంచితం 

అరోముఖం పరావృత్తము శ్రి ప్తం లోలితం శిరః 

తృయోదళవిధం నృత్తం మునినా సముదీరితం కా 

శిరోభేదములు, 

భరతుడు నాట్య వేదమున నిరూపించిన విధమున శిరో 

భేదములు పదమూడు ఇచట నిరావిశము లగుచున్నవి. వాని నావు 

సం శేతము లిట్లున్నవి. 

ఆకంపీతోము -- కంపిశీము -- ధుతీము - విధుతము 

అంచితము - పరివాపితము - ఆధూతము -- అవధూత్రము 

నివాంచితము- అధోముఖము-ప రావృత్తేము-ఉక్లి ప్పము 

లోలితము - ఇవి శిరోభీద నామములు, 

శిరోలక్షణం 
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సెన నినూపించిన శిరోభేదములు పదుమూడింటికి ఇందు 

లమేణములు నిగూవీశము అయినవి, వాని విని యూగములును (పతి 

పాదిగము అయినవి. వ యే సమయమున నే యే భోవమున వ 
యే ధిరోవిశేవములు [జయోాగ౫ము పాంచ దగినవో తన్నిరూపణ 
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మున్నది. ఇట వథధానమును వినియోగ మందురు. ఆ యా 

వినియోగములను గుర్తించి ఆ యా శిరోభేదముల ననుసరించుట 

నాట్యపద్ద తి. 

ఆకంకితొదులు శిరోఛేదముల నామ సంకేతములు. 

సాధారణముగా నామసంకేతము లన్నియు సాభి వాయములు, వాని 

వాని పేరుతె కొంతగా లతుణము నిరూపీంప గలను. అయినను 

స్పష్టతకై లతణాలోచన మావశ్యకము.  లతుణాలోచన సమయ 

ముననె వినియోగము గుర్తించుట యుక్తము, లఖీణ వినియోగ 

పదర్శనమున స్వరూపము స్పష్టమగును కొన్నిట లతీణము 

సమముగా నుండుట వినియోగము సమముగా నుంకుట గోచరించును. 

అయినను పూరోగ త్తరవివేకమున సంబంధము స్పష్ట మగును, వీని 

లక్షణ మిట్లున్న ది. 

౧. ఆకందిత .ముః- ఆరా ఈవత్, కంవితేం - కదలిన యని 

పదార్ధము. మోదికి (కిందికి మెల్లగానొక్కవమారు కంపన మొన 

రించిన ఆకంవితము అను వ్యవహారము కలుగును. బుజుస్వభావముతో 
నున్న శిరమును ఊన్యాధోభాగములకు శ్నేపణ మొనరించిన నది 
యాకంవిత మని భావము, ఆకంపిత శిరఃకర్శ సీ యీ విధానము 

లందు వినియోగింప వలెను. (ప్రశ్న, ఉపదేశము, నిచ్చేశము, సంజ్ఞ 

మొదలగు వానిలో నిది యుండును. దయతో విచ్చేయ నలయు 

నని యావాహన మొనరించుటలో నిది యుండును. శేవల మా 
గంవీత శిరఃకర్న వలన నీ ఛావములన్నియు గోచరింపను. ఆ యా 

భావములు గోచరించుటకు సవా కారముగా నితరకర్శలు నావళ్యక 

ములు. నానావిధము లగు ముఖకర్శలన్ని యు కూడుకొని గురూ యా 
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భావముల గోచరింప జేయును. అయినను (పాధాన్యము ననుసరించిన 

వ్యవహారము యుక్తము, కావున ఇట్ట అరఃకర్శయె ముఖ్యముగా నా 

యా భావములు గోచరించి నపుడు ఇట్టి శిరఃకర్ననె చెప్పు వలసి 

యున్నది. ఇన్తు యితర వినియోగములందును సర్వవిథాంగి కాఖి 
నయము లందును గుర్తింప వలసి యున్నది. 

_౨. రందితయు:- చు నిరూవీంచిన యాకంవిత శిరమె వేగ 

ముగా ననేక ప ర్యాయములు కంపనము కల దయిన చో కంవీతేము 

అగును. నిర మూగర్చ్వాధో భాగములకు కంపనము కల దగుట 
ఆకంకితేమున కంపితమున సమాన మయినను శనై ఃకంపనము 
సకృత్క_ంప నము ఉన్న చో ఆకంకితీ శిరము, వేగకంపనము బవాుథః 

కంపన మున్న చో కంకితేశిరము నగును, వితర్క్మ_- రోవ.--విజ్ఞాన-- 
పతిజ్ఞాాశర్ణన విభానములలో _కంవితము వినియు క్ష మగును. 
(సతిజ్ఞానము - అంగీకారములలో నిది యుఫయు_క మగును. (సశ్నా తి 
శయ వాక్యము లందు నిడి యుప యోాగిం చును, తేర్లన గర్జనాదులలో 

గూడ నిది యుసశారి యందురు. యధార్ధత_త్త్య్యము తెలియుట 
విజ్ఞానము. ఒకశార్య మాచరింప వచ్చునని తా నంగీకరించుట 
పితిజ్ఞానము. తేర్భ్ణనము -భయపెట్టుట బెదిరించుట. 

9 దుతయు:- శిరమును మందముగా నడ్డముగా సంభారిత 

మొనరించుట ధుతము, శిరము నడ్తముగా సంచారితే మువరించుట 

యనగా నది యొక శిరో చేచనము శిరము యొక్క. తప్పుదల. ఈ 
(తిప్పు మెల్లగా నుండుట ముఖ్యము, వార్మా్యానలోకి నము ఆశ 

ర్యము-ని షేధము- అసిప్పిశము అను వాని యం దిగి సినియు గ్ల 
మగును. శిరో (గీవా కటి పాణి విదముల కడలికను గీచితము, 
శేచనము అందురు. విషాదము నిందు విది యుప కాగ, 
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ర ఎిభుతయు;- ధుతీశిరముననే శ్లీభుతం మున్నచో విధుత 
శిరము అగును. వేగ వేగముగా శేచన మున్న చో విధుతళిర మగును. 

విశేషముగా ధుతము విధుతము. ధూజ్ ధాతువునకు కంపన 

మని యర్లము. _ శిరమునకు విశేషముగా కంపన మున్న ఫుడు విధు 

తము, మద్యము (కాగి నంతీ మాత్రమున నిది కలుగును. ఇతే 

రులు భయ పెట్టినపుడు కలుగును, భయవీడితునకు గలుగును, 
చలిగాలి వలన చలి వేయు నపుడు కలుగును. జ్యరితు డయి 

నప్పుడు నిది కలుగును. ఆయాసమయములందు విధుశి శిరమునకు 

వినియోగ మున్న దని భావము. 

౫, ఆందితబు5%- శిరము ఫొంతగా పార్గరమునకు నంగి 

యున్నచో నది యంచితశిరము అనదగును. అంచితీని” కుసగా 
నతగీ9వముగానున్న వీరము అని భావము. మెడ కొంతగా వార్య్వ 

భాగ మునకు వంగి యుండ నలయును. మ త్తీ-యూర్చిత-రోగా ర్త 
చింతా ప ర్యాకుల భావముల నభీనయించు నప్పూ డీ యం చితరిర 

ముపకారి యగును. చింతాభినయములో నంచిత నమూానశ్యక ము. 
చిబుకమును చేతితో ధరించి యుండు నహడు అంచిత మున్న ది, 
శంకిత దుఃఖతాభినయము లందును అంచిత ముండు నని కొంది 
భావము, 

౬, వరివాపూతయు;- ఒక పార్ళ(ము నుండి మగిదొొగ 
పార్ళగమునకు వరుస వరుసగా శిగము వురలించినవో నది సరి 
వాహిత మగును, ప ర్యాయశ; శిరము పార్శగ్ధగత మగుట ఒకమారు 
ఒక్మొకమారు శిరము (పక్కకు నంపగా దిరుగుట, ఒక మా 
రటు ఒపుగుట మరియొక మా రిటు ఒకుసట యున్న నే శిరఃకర 
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యగును, కేవల మటుగాని శేవల మిటుగాని యొరుగుట కాక 

అటు నిటు నొరుగుటయె వివశక్షీతీము,. దతవామ భాగముల కొడు 

గులు, ఇట్టి భావమె మూలములోని “పర్వ్యాయెఃి” పదము వలన 

విశద మగును. మ 'డలాకారముగా శిరమును సరిభమింప. జేయుట 

పరివాహీత మని కొందరు భావించిరి అది రుచిరము కాదు, 

పిచార -విసయ-అ మర్ష -హార్దలిలాది పిధానములలో నీ 

పరి వాహితరిరము వినియోగము పొందును. కార్య సాధన నిశ్గెశములో 

సీ పరివాహిత మిష్టము, విహృత మను శృంగార భా వావివ్కురణమున 

నీ అరఃకర్ష యుపయు క్తము. (పి యూనుకర కాళ్ళకి లీలార్టమున నిది 

సంగతేము.  శిరఃకర్మాదుల. వినియోగ రీతం లన్ని యు పురువ. 
సంబద్దములు కావు అన్నియు స్త్ర సంగతీములును గావు వాని వానిని 

యధాసంభవముగ గుర్తించుట యు కము. 

ర ఆయాతయు;- ఒన పర్యాయము ధొరము నిడ్డముగా నిర 

వేయుట ఆధూశము, ఆధూతమునె ఉద్వాహిత మనుటయు గలదు. 

సె భాగమున కొక పర్యాయము శిరము నెభర వేయుటను గూడ 

ఆధూత మని ఉద్యాహీశ మని యనిరి. ఈ లతణబేవములను 
యధాసంగశముగా భానించునది, ఆత్మసంభాననములో నిది విని 

యు కృ మగును. గర పదర్శనమున నుపకారి. (పక్కనున్న వారిని 

జూచుటలో ఉర్గ్యవలోకనమునను నిది యుపయు క్ర మగును, (పక్కా 
నున్న వానిని సెగా జూచుట కిది యావశ్యకము. తన గొప్ప 
దనమును తాను సంభావించు నపు డిరి యుండును. 

రా  అబోధూతమను: (కిందుగా నొక్కా ప ర్యాయము శ్ర 

నూఫు వాందిన అవధూత మగును. ఊపుగా శిరమును దిగువ 
భాగమున కాశ్షీపృము చేయుట ఆవాహనము, సం జేశము సంజ్ఞ 
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లాపాదులలో నీ శిరఃకర్మ యుండును. శా నేమేని చప్పదలచి 

సమిపమున నున్న వానిని దగ్గరకు రమ్మనుటలో, ఎదిరి వాని 

కాదేశ మిచ్చుటలో అవధూత (ప్రయోగము సముచితము. 

౯. నిహంచితమయు :- అంచితేముగా నుండు (గీవారీతి భుజములు 

సముత్థి పృము లగుట యున్నచో నిహంచిత శిరఃకర్శ్మ యగును. 

ఊలు మాత్రమె నివాంచిత శిరఃకర్ష నుప యోగించుట సముచితము. 

దీనిని పురుషులు ప్రయోగింప రాదు. పూర్యనిరూవితీ ములు 

కీవలము శ్రీలకు అను నియమము లేదు. స్రీలకు పురుషులకు నవి 

యుక్కములు. నివాంచితము స్రీలకె, “ స్ర్రేీణాం వత్యత్స యోజ 

యీత్ ” అని నాట్య వేదము. ఇందు నందున నే*త్ర చేతత్ సుుభువాం 0? 

అని యనుట, శ్ర్రీలకు సంబంధించిన గర్వ బిబ్బోక లలి తాదులలో 

నివాంచితమునకు వినియోగ మున్నది. బిబ్బోక కిలకించితాది 

వినియోగ స్థానము లన్నియు శ్రీల శృంగారభావము లయి నందున 

పురుషుల కందు ప 9) యోగాధికారము లభింపదు. ఈ నిహాంచిత 

మునె నికుంచిత మందురు. బిబ్బోకము లలితము అనునవి శ్రీల 
వృంగార భావములు, విని స్వరూప మన్య(తే నిరూపిత మగును. 

౧౦. ఆధోగతమబు :- ఆనన మవాచీనముగా నున్న అవాజ్బుఖ 

ముగా నున్న అథోగత మను శిరోభేద మగును. అభివందన సమ 

యమున లజ్ఞాభావా భీనయమున దుఃఖానుభవనమున శిరము 

అధోగత మగును. సృంభదుస్కంభములలో శిరము అథోగతముగ 
నుండుటను కొందరు అభీమానించిరి. 

౧౧ నరావృత్తము : ముఖము వెనుకకు తిరిగి యున్న చో 

పరావృత్నీము అను శిరః కర యగును. ముఖావవారణమున ఇది 

ఉపకారి. వెనుకకు మూచు నపుడు ఇడి సహకారి, అనిప్టము 
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నూచించు నపుడు ఉద్విగ్న తను వ్యక్తము చేయు నపుడు ముఖమును 

దాచుకొనవలసి యున్న పాడు ఇది వినియుక్త మగును. ఒక పరా్ఫ 

యము నాముభుజము నుండి మెడమలచి వెనుకకు చూచుట. మరొక 

పర్యాయము దశీణభుజము నుండి ముఖము మలచుట. (శోణీ 

పరిసరము లందు (వేలాడు శేశషాశాది దర్శనమున ఇది (పయుక్కమె 

రమ్య మగును. జొమ్ము నిసడ మెడ మగుడ మడమ చూచుటలో 

పరావృత్తము స్పష్టమగును. 

౧౨. ఉత్తిన్తమయు ;- శిరము ఉన్నుఖముగా నుండగా మెడ 

చాచి నట్టుండగా ఈ శిరఃకర్శ యగును. కొంచెముగా పైకి 

లేవ నెత్తుట ఉత స్తృము, పొడవైన వానిని చూచు నపుడు ఆకాశ 

మును దర్శించు నపుడు సూర్య చంద నత్సత ములను దర్శించు 

నపుడు ఉల్లోక నము ఉండు గావున ఉల్టి స్పృము అయినది. కొన్ని 

నామ ని సేశములు స్పహార్ణమిలుగ నుండును. ఈ పదము అట్లిది. 

౧౩. లోలిత యు :- శిరమును అంతటా లోలన మొనరింపగా 

బాగుగా (భమింప జేయగా లోలితేము అను ౪515 ర్న యగును. శిరము 

వకస్థానమున నుండక అన నస్టిత ముగ అంతటా (భమణము పరిభ 

మణము గలది అయినపుడు ఈ పరిలోలిత కర్మయణగును. మదము 

కల్లిససును మూర్చ నవచ్చినసడు రోగము పట్టినపుడు స్వష్నము 

వచ్చినఫుడు భూ తా వేశము కల్లి సహడు లోలిశ శిరఃకర్శ యుండును 

లోలనము ఉన్నందున శిరస్సు పరిలోలిత మగును. 

ఇట్లీ పదుమూూడు శిరః రలు నిరూవితము,లై నవి. 
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అన్యభేదాః 

ఏభ్యోన్యే బహవో భేదా లోకొభినయ సంశ్రయాః 

లేచ లో కస్వభా వేన పయోకృవ్యాః పయో క్షృభిః 

ఇత్యుక్కం మునినా యతృదనుతంతృవిధాయిభిః 

కల్పితాః కతిచిత్ భేదాః బన్రామస్తానపరానపి 

ఈ చెప్పిన వాని కన్న నానావిధములగు ఛేదములను 

కొందరు అంగీక రింతురు. అవన్నియు లోశకాభినయమును అనుస 

రించి యున్నవి. లోకాశయము లైన విశేవములను లోక 

స్వభావము ననుసరించి గురింపవలెను (పయోగింప వలెను 

(పయోక్త లావిధముగా గుర్తించి లో కాభినయముల (పశారముల 

లోని ?రఃక ర్శలను పి) యోగింప వచ్చును. ఇట్ట భావమును భరత 

ముని నాట్య వేద మున నూచించెను, భరతుని అనుసరించి నాట్య 

తంత మును అనుసరించిన భావుకులు ఇంకను నానా శిరఃక ర్భలను 

పరిగణించిరి. అట్లు ఫరిగణితము లై న యితీరములై న శిరోభేదము 

లమ కూడ నిరూపించుట యుక్తము. 

సమం నైరాజితం తిర్యకతం తిర్యజ్నతోన్నతం ళం 
పార్మ్యాభిముఖమున్నీతం సకంప పరివాహితం 

సకంపదుత నామాన్యదుద్దుతం వార్శ్వకంపితం 

పార్శ్వాకంపిత మిత్యేకాదశ భేదాః పృకీరి తాః 

సాట్య తంత విధాతలు ఈ చెప్పిన (త్రయోదశ 

కర్శల కన్న అధికముగా పదునొకండు శిర రులను పరిగణించిగి, 

వానిని నామ సంశేతమున నిేశించి లతుణ ఏ చెప్పూటయు విని 

యోగము పిదర్శించుటబయు యుకముగనుండును. నాని శేరులు 

ఈ విధముగ నున్నవి. 
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సమము -- నె రాజితీము -* తిర్యకతము 

తిర్వజ్న తోన్న తము ఆ పార్మాభిము ఖము - ఉన్నీ తము 

సనంపపరి వాహిణము 7 సకంబభుతము శా ఉద్దుతేము 

పార్ళ(క? నిగ ము = పా గ్యాన్ ౧న ము, 

అన్య శ రో చే దాః 

పృకృతిస్తం సమం పోోక్కం యతో బేదా వినిస్సృళతాః 

తత్స్యాతృమన ఖ ధ్యాన స్వభావాభినయాదిషు vx 

ప్రదక్షిణ కృమేతైవ యతాారాతికవ[ద్భృమః 

నై రాజితం నృపాదీనాం తత్స్యాన్నీరా జనావిధా 

తిర్యక్షతం య ధార్థాఖ్యం చింతాపీడాదిషు స్మృతం 

తిర్యజ్ నతోన్నతం తద్వత్సుభువాం విభ్భమాదిషు 

పార్మ్యాభిముఖమన్వర్ణ సంజ్వం పార్శ్వ]పలోకితే ౫౦ 
ఇ 

ఉన్నీతం సకృదున్నీతే పృచ్చాదౌ సముదీరితం 

కంపితేన సమాయోగం సంప్రాసే పరివాహితే 

లా 'స్యే తాలలయే (ప్రోక్తం సకంపపరివాహితం 

సకంవధుతమ ష్యావం జనె 8 కృతం 

భుతమే వేద్దుతం కించిదుత్తానిత ముఖం భవేత్ స ౫ 

కందుకోల్లాలనాందోల సంచారాది వృలోచనే 

కంపితాభ్యంచి తాభ్యాం స్యాదర్హం పార్శ్వముఖం యదా 

స్యాత్పార్శ్వకంపితం పార్మ్యాకంపితం చ (కమాత్తదా 

స సప త త (పశ్నతాలలయోల్తాన హానసా్య్యాదౌ ద్వయం మతం 

అన్య శి రదోలక్ష్రణ ములు. 

౧ దయయ = (పకృతిస్ల మగునది సమ అరఃకర్శృం దీని 

నుండియే భేదములు వెలువడినవి. ధ్యానాభనయ సభా వాభీ నయము 

లందిది వినియోగము పొందును, 
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౨ నైరాజితయు :- నీరాజన మిచ్చు విధమున ఆరాతి)కము 

తిప్పు విధమున శిరము (పదశ్నీణ కమముననే సంచలిత మయినచో 

నె రాజిత మగును. రాజ గురు దేవాదులకు సమర్పించు నీరాజనా 

విభానమున నిది వినియుక్త మగును. 

5, తిర్య కత యు వ్ అడ్డముగా సాగిన శిరము తిర్వక్యతము. 

ఆ పదనె యా యర్థము నిభావించును. ఇది చింతా వీడాదు లం 

దుపకరించును, 

రో, తిర్యజుతోన్నతము :- అడ్డముగా సాగి వంగి పెకి 

సమున్న తేముగా సాగు శిరము తిర్యజ్నతో న్నతము. ద్రది కేవలము 

వనితల వి[భమాదులలో విలాసరీతులలో పిసరించును, ఇది 

పురుషులకు గాదు, 

౫% వార్భాకభిశు ఖు యు :- పార్మముస కభిముఖముగా నుండు 

శిర మని యన్యర్లనామము. పార్శ్య విలోకనమున నిది యుపక 

దించును, 

౬. ఉన్నతమయు :- ఒక పర్యాయము శిరమును పైకి యెత్తుట, 

(పశ్న యడుగుటలో నిది విని యుక్త మగును, 

౭, నకంవవరంవావాతయు :- శిరఃపరివాపాము (పసారము 

కంపీతముతోను కూడు కొనిన దయినచో సకంపపరి వాహీత మగు 
ననుట సార్లకము. లాస్యవిధానమున తాల లయ విధానమున నీ 

శీరఃకర్శ యుపక రించును. 

రా, నకంవధుతయు :- కంపముతో కూడుకొనియుండునట్టుగా 
నాధారణజను లొనరించు ళశిరోధూననము సకంపధుత మను 
శిరఃకర్న యగును, 
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గాం ఉద్దుతయు :. ధుత మగు శిరమె కొంత యు తానిత 

ముఖ మగు నేని యుద్దుత శిరఃకర్శ యగును. బంతియాట లాఅనము 

ఆందోలనము మొదలగు వాని సమాలోచనమున నీ శిరఃకర్న 

సహారదించును, 

౧౦. వార్శ్వకంవిత యు :- పార్శ్వ్యముఖముగా నుండి సగముగా 

కంవీత ముయిన పార కంపితీ మగును, 

౧౧. వార్శాకంవితము వ సారము ఖముగా నుండియు 

కంవీతము కాక అంచితేముగనె శిరముండు నేని పార్మా(కంపితే 

మగును. ఈ రెండు శిరఃకర్భులును (పశ్న - తాలలయ - ఉల్లాస 

హాస్యాదులలో వినియుక్కము లగును. 

ఈ పదునొకండు శిరఃకర్శ్మలు లోకతం తాను సారములని 

నాట్య తంత్రేవిడు లనిరని యున్న బే కాని ఎవరీ కర్ణల నిరూ 

వీంచిరో ఎందు నిరూపీంచిరో మూలము కానవచ్చుట లేదు, 

అసాంపదాయికముగా లోకమున వ్యాపించిన విశేషములను 

సమోాశ్నీంచి శా ప్రీయత సంపాదించుట యుచిత మని నాట్య వేద 

మున భరతు డనెను. అట్టి భావమున నీ జాయపతి లోకమున నున్న 

వాని నిట్లు శాస్ర్రీయముగ పరిమ్మరింప దలచుకొనెను. ఇట్టి విశేవము 

లింక నీ గంథమున గలవు, 

ఉపొంగ ములు, 

నాట్యసం్యగహముగా చెన్న దగిన శిరో - హస్త - వతు 

పార్శ్వ _. కటి-- పాదములలో నింతవరకు మొదటి డయిన శిర 

మునకు సంబంధించిన శేదములు లక్షణములు వినియోగములు (ప్రతి 

పాదితములయినవి, ఇటుపై. శిరమునకు సంబంధించిన అంగములగు 
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నేత్ర బా భూ) - నాసిక - ఒష్ట - కపోల = చిబుకొములను ఆరు 

ఉసాంగములను నిరూకింపవలెను. నాని నిభూపణ మ యినచో 

శిరోవిశేషను లన్నియు నిరూవీంచి నట్లగును. కావున నిచట మూల 
ములోని విలోచన పదముచే దృష్తి యొక్క విశేషములను సంశే 

తించుట యావశ్యకము, శిరమునకు నేతేమునకు సంబంధసూచకమగు 
వచనము (గంధములో (తుటితమయి యుండవలెను. ఇందు అనేక 
స్థలములలో గంధ పాతీమున్న ది. అటి స్టలముబందనుగ తము గానుండ 

వలయు నిషయములను నాట్య వేదమునుండి (గ్రహించుట యుచిశత ము, 

దృష్టి షివి శే షములు, 

దృష్టీ విశేషము లన్నియు ముప్పది మారు “*వట్ &8)ం౦శ 
చేతా దృష్లయః” ఏనిలో రస దృ్భఘు లెనిమివె. స్తాయి ద్భషు 

లెనిమిది. సంచారి దృష్టు లిరువది, రసము లం రస దృస్షులు 

సాయి భావము లందు పాయి దృష్టులు సంచారు బందు సంచారి 

దృష్టులు నితాతములై యున్నవి. వీరిలో ముందుగా రస ద్భష్టు 
విందు సంశేతితము లమునవి, స్రైయు డృ్భష్టులు సం చాొడి దృష్టులు 

నంకేతితముూ లయినవి, 

కాంతా హాస్యాంచితా చెవ రౌదీ, చ కథుణాంచితా ౬౦ 

తధా వీరాద్భుతే స్య్యాతాం బీభత్సా సభయానకా 

రసోత్ప త్తి కమేణాష్టా మయోకా రనదృషయః 
—0 (౨) అలి ౮ 

స్నిగ్దా హృష్టా తతః క్కుద్దా దీనా దృపా సవిస్మితా 

జుగుప్సిత భయాంచి తే స్టాయిష్వేవం దృగష్ట ధా 
శూన్యా లజ్ఞాన్వితా శౌ9ంతా విషక్తా మలినాభిధా ౬ 

జ ది 

శంకితా ముకులా మూనా కుంచితా లలితా తధా 

అభి తప్తార్థము కులే విభాాంతా సవితర్కితా 
ఆశేకరా "వికోశాఖ్యా బిహ్మా తృసాఒధ విప్పుతా 

మదిరా చేతి దృష్టినాం వింశతి ర్వ్యభిచారిషు. 
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౧. రస దృష్టులు 

కాంత - హాస్య - రాన - కరుణ - వీర - అద్భుత - 
బీభత్స - భయానక, 

5, స్తాయిద్భష్టులు 

కి స్నిస్ధ - హృష్ట - కృద్ధ - దిన - య స = న 

జుగువ్పిత్ - భయా నక, 

రసోత్స త్తి (క్రమమున రస దృష్టులు నిరూవితములు. 
ద సాను (గ్ మమున నుండు స్తాయి భావ (క మానుసారముగా స్ధాయి 

దృష్టం*॥ నిగూవీగములు. 

స్, న్యభి ణారిదృష్టులు. 

శూన్య - లజ్ఞాన్నిశ - (శాంత - వివల్ల - మలిన - జ రా 
శ్గంకితే - ముకుల - మూన - కుంచిత - లలిత - అభిత ప్ప 

అర్హముకుల - విభాంత - వితక్కిత - ఆశేకర - వికోళ 

జిహ్న - (త్త - పిస్తుత - మర. 

అను నీ యిరువది దృష్టులు వ్యభిచారి భావము లందు 
సంగత ములగు ద్భష్థ్రి విశేవములు. ఇక విని లవణ వినియోగ ములు 

రన దృష యః 
(ye) 

హర్షోత్పన్నా వృసాదోత్త్లా కామం కొమవశళా వశా ౭౦ 

శృంగా రేఒభిమతా కొంఠా భూ9 శే పా పొంగ నంగతా 

చింతా భాంతాల్పతారా దృ గాకుంచిత పుటా కృమాత్ 
కక్షాదిసృర్శపాతాదా హాస్యే హాస్యా హి సంగతా 



౭౦ నృ తరత్నావలి 
ee] 

ఈ రెండుళ్లో కములు శృంగార దృష్టిని హాస్య దృష్టిని 

నిరభూవీంచు చున్నవి. అనంతరము రస దృమ్హలను స్దాయి దృష్టులను 

వ్యభ చారి దృష్టులను నిమావీంచు స్థోగములు తు9టితము లయినని,. 

బ్రచట (గంధ పాత మధికముగా నున్నది, ఇచట లు_ప్రము లయిన 

విషయాంశఛములను నాట్య వేదము నుండి నిరూపించుట సముళ్లేఖంచుట 

సముచితము. 

ఈ కాంతాదు అనిమిది రస దృష్టులు ఆయా రస 

ములకా యూ దృష లనుగత ములు. కాంతొది నావనముముల వాని 

స్వరూపము కొంత చస్పగలను. అయినను లతుణ కధనమున 

విశేష. స్వరూపము గోచరించును. ఈ కాంతాదులు శృ..గారాదు 

లకు సంబంధించి యున్నవి. రసమునకు [కమనగ్చైశములో విశిష్ట 

భావమున్నడి. రసము వలన రసాంతరము నివ్పన్న మగుట రసము 

లలో నున్నది. దృష్టి వలన దృష్ట్వుంతర ముస్పిన్న మగుట దృష్షు 

లలో లేదు. అందుననె భరతు డనిర్షిప్ట (క్రమమున ని దృష్టులను 

నిచూవించినాడు, త్ర దృష్టులలో శాంత దృష్టి లేదు, స్తాయి 

భావ దృష్టులలో నవు దృష్ట్రిలేదు. లతణము లేదు. సంకేతము 

లేదు. ఇట్టి నిన్లేశమున నొక భావ విశేష మవభాసించును. 

సంచారి దృష్టులలో మొదట నమంగల [(పాయవము%స 

శూన్య దృష్టి యున్న ది. వ్యభీచారి భావముల పరిగణనములో 

మొదట నమంగల (పాయమగు నిశేండ మున్నది. అమంగల 
(నాయమును గూడ [పధమమున నిరూపీంచుటచే నిఠ్యద ముకస్పు 
డొకచోట స్థాయిత్వము పొంద గలదని సూచిత మగును. అందు 
నె నిర్వెద సైయికమగు శాంతమను నవమ రసము కలదని భరతు 
నుట ఆస ॥ ర జ లి ర డ సంగతము దృమ్రులలో "మొదట శూన్య దృ నిరూపించు 
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టలో గూడ ఇట్టి భావమునె గుర్తింప వచ్చును. ఇట్టి విషయ వివే 

కము నాట్య వేదమున రసమామా౧సా (పఘబ్రమున నిరూ కవితే 

మయినది. 

సాయి దృష్టి సం కేశీము రస ప్ లతణమును సుగమ 
థి రు ర 

ము కింపగలదు. కావుననే రన డ్భప్టి సం శే తానంతరము స్థాయి 

9 జ్య ౯ ఉల జ సో క 7 ౬ నాది *గ అత్య అలో న సళ్ళ దృ సంకేత మున్నది. ద వీథాన (పస కిలో సామాన్య 

దృష్టుల సన్ని టిని సంకేతించుట యు క్షము. అవి యన్నియు భావ 

మూలములు గడా! 

దృష్టు లన్నియు ముప్పది యారు. ఇట్లనుటచే న్యూనా 

ధిక సంఖ్యాసిన్భ తీకలుగును, (పణ్యెభిజ్ఞు దగ్శసముస నంగీక దించు 

హృట్లింశ త్తి త్వములకు ఏనిక్రి సంబంధము: లేకున్నను సంఖార నాద్భ 

నము దానిన స్పృృతికి 'దెచ్చును. రసదృష్ట్రి రసమయ సన్ని వేళ 

సౌందర్యము నావివ్మురించును. స్థాయి దృష్టి రనీభాన యోగ్యత 

నావివ్క-రించును, ఇతీర దృష్టులు భా నావిప్మూ-రమునకు సమః ర్రములు, 

ఈ నృవ్టి పిధాస మంగీయు నానా భావ రసాశయము, 

చిత్త నృక్వ్యత్శకము లయిన భావ రసములు సములఖసీజిము లే 

సంవిన్మార్షము లయిన సనానే్యదియము లందు విచ్నితీత్ నాపాది*ప 

గలవు. ఇట్టి విచితిిత చతుః పిజ్ఞా దర్పణమున సమధిక ముగా 

సం కా9ంత్ మగును. అది యంతయు దృష్టుల యదృష్టము. ఏనిలో 

నొాక్కొక చో నొళొక చమత్కి.)(య॥ లదు, అయిన నింతిమా తిమె 

యిద్ యను వ్యవస్త లేదు. 
ae 

౧, శప్పంగారద్భ దుః కాంత దృష్టీ వార్ష సముత్సన్నముుపసాద 

జస్యము. మిక్కి-లి కామనశము అవశేయు నయిన జవ కాంత దృవ్. 
లు Ca 

యగును. ఈ దృషి శృంగారమున సభివుతము. ఈ దృష్సీలో 
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ద 

(భూశే పము, అపాంగ ములు నంగతీములై యుడును. ఇష్ట (పాని 

వలన గలిగిన హర్ష మును కాంతద్భష్టీ సూచించును. మనః్రన్నతీను 
య క 

సూచించును. అత్యంతము మన్నధ భావముతో నుండును. (ప్రణయ 
'హేతుకము లయిన కో పామర్ష ములు కూడ దీపిచే న్య కము లగును. 

వ్పది శృంగార సంగత మనుట నాట్య హృదయుల కిష్టముం కేవల 

దృష్టీ మాతమున నిది శృంగార సంగము కలది గాదు. తారా 

కర్మలు ఫుటకర్శలు శిరఃకర్శలు దీనికి సహశారముగా నుండవలెను. 

ఇన్షై యనస్నిట (గహింపవలసి యున్నది, 

౨. వోన్యదృష్టి :- చితిముగా నుండును, భాంతేముగానుం 

డును, చిన్న చిన్న కన్ను పాపలతో నుండును _ గన్ను సుటము 
లాకుంచితములగును. ఇట్టివన్నియు నిందు [కముముగా కూడుకొనును. 

కతు భాగములు స్పృృశించుట మొదలగు వాని గూడుకొనిన 
పహోస్యమున న్స్ పోస్యదృష్టి యుండును. కను పుటములు [క్రమముగా 

నాకుంచితము లగుట తారక లల్పములు వి భాంతములు వ్యాకులము 

లగుట యిందలి ధర్మములు. సుహూ కాభినయమున నిది యుపశారి, 

వంచన మొనరించుటలో మోాసగించుటలో మాయ చేయుటలో 

పరిహసించుటలో నిది సహకారి. కపట వికృత విధానములు హాస్య 

(పాణములు. కావున దృష్టిలో గూడ కుట కృ(తిమరీతులుండును. 

ఇటుప్రై గంంధ పాత ముధిక్రముగ నున్నది. లు సె 

(గంధములలోను అవశిష్ట ర సద్భుష్టులు “వ్రాయి దృష్టులు - వరంవారి 

దృష్టులు, దృష్టుల విని యోగములు తా రాకర్శ-దర్శన (పకారముణు 

ఫుటకర్శ (భూకర్మ - నాసాకర్శ విశేవము లుండవ లెను. వాను 

విషయ పరిజ్ఞానమునకు నాట్య వేద ద్వితీయ భాగము అభినవ భారతీ 
వివృతీఅభినన భామ్యము నుండి కొంత (వాయుట యావశ్యక మయిన ద. 
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9. రౌద్యరనద్యజ్ట:- కొడి", రాదగింసముజ శొడిడ్భాప్టీ 

సంగతేము. ఇది [కూరము నూతుము అగుణపము ఆకసము సట 
py 

ముటు తారకలు నిష్ట? ము అగును. కోంథా నేశమున ర్ గను గలు 
ఖే 

అశ) కదలక యుండును. (భుకుటీ గషఠింలముగ నుదుట యరిగా ద్బుషి 
ఫ్ర రి 

క్రియ రసదృష్టు లందగియం "జీశ విధముగ నుండను. వారి నాగి 

సత్తీ భేదమున న వరు వేసుగా నుండును, 

రో కరుఖరనద్చ్షి = కరుణా ఈ దృష్టిలో గనుల ఫె పాటలు 

వా9లి యుండును. గన్నులు 'బావృములతో గాడి యుండును, 

తారకలు దుఃఖ మంధరములు, దృష్టీ నాపసాగానుగత ము, ఇట్లున్న 

దృష్టి కరుణ దృష్టీ. ఈ దృష్టిలో నీ విశేవముతె కాక ఇనరములు 

నుండును. ఉపా గతము లగు నివి ముఖము అను థాపింప వలెను, 

౫, ఎరరనవభ్యష్టి :- వ్, ఏర దృవ్స్ వ్ ము పకి మీ పు 

థు బ్దము గంఫీరము. జండు తారకలు సమముగా నుండును. ధ్ 

రసము లోని భేదముల ననుసరించి ఏర దృష్టులు కూడ భీడముటు 

కలవి యగును. ఇక్షు యిశర రన్నాశయ దృష్టు లందును సరిగా) 

హ్యము. (ప్రయోగ మొనరించు నటుడు వ గద్భాఐ* వేశము మునసు 

నకు రి మనో నేగమును శి నగహించు కొని చ సం కాంతి 

న 

వంంనది౦ నప్పుడే సస చ్చృష్టులు "సరం న సును, 

జ నళ తర జో నస ట్! ల r ళ్ జ? ary > 

మ ణ్ క eld, ) #90) గుడు A ల అద్భు గ 0 Srey tt వాం oi % WH 

లాకుంచితీము లగుట తారని లాశ్ళృగ్నము) టను యముగా "ముం 

లగుట యుంకును. దృన్న్ సౌమ్యుముగ నుంణును, సాం భా ము 

బందు వికి వికసిత మ ముగు సు. 

+ లో ఆ వన క లో ఇ న క! శో జ 

2. భాబి తృరనద్యుర్థు న యై LAD ఇంగ గి RI శనం *) FN 

ముటు కుంచిన ము తగును. తొగగ లట గంగుగ్నును, పసరు ఇంటు నేం 



తా నృ త్త రత్నావలీ 

చెదరుగా నుండు. కను అెప్పలు సంచ్లీప్రములు స్థీరములు నగును, 

జుగుప్సావహ మయిన వస్తువును చూచినపుడు పత్ముపుటా పాంగ 

తారకలు సంకోచము కలవై బీభత్సదృష్టీ నీయగలను. హాస్య 
బీభత్సములలో "బాహ్య దృశ్యములు వికాస వికారముల గలిగిం 

చును, వికాసాత్మక వృత్తి సోల్లాసముగా చేస్టానుగత మగును. వికా 

శాత్శక్ర వృత్తి చిత్త సంకోచము కూర్పును. సర్వ చేష్టల సంప లి 

మనో వ్యాపార పురస్సర మనుట అవిస్తార్యము. 

౮, భయానక రనద్భష్టి :- భీతదృష్టి, ఇందు న్నేత్రసుట 

ములు (పోద్య_త్తేము లగుట గిర గిర తిరుగుట యుండును. ఓఒకప్పు 
డై నిశ్చలము లగును. తారకలు స్ఫురించును. తా రాపుటకర్శ 

లతో గూడు కొనిన దృష్టి భయము సూచించును. చకితముగా 

నుండును, ఇది భీత దృష్టి. 

ఇవి యన్నియు రసజన్య దృష్టులు. వీనిని రసము లంటే విని 

యోగింప వలెను, గరసజాస్తు రసేస్వేవ” ఇతర దృష్టులకును రసము 

లందు (ప్రయోగ ముండును ఈ దృష్టి విశేషములకు ఇతరము 

లందు ప) యోగము ఉండదు, 

శాంత దృష్టి. 

“నాసాగ్యానకా నిమిషా తధాధోభాగ చారిణీ 
ఆకేకర పుటాచై వ శాంతా దృష్టి ర్భవేదసౌ”' 

శాంత రసమునకు శాంత దృష్టీ నాట్య వేదమున పాఠాంతర 

శ్లోకమున నిరూపిత మయినది. ెప్పపాటులేని యీ దృష్టి నాసా(గ 
గతమై కింది భాగమునకు సంచరించునదై అకేకరఫుటములతో 
నుండును, 
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సాయిద్భృములు. 
థి ట్ 

స్నిగ్ధ హృష్టాది స్దాయి దృష్టులలో నుద్దిష్ట ముయిన (క్రమమున 

నియత భావ మున్న దన నక్క-ర లేదు. శృంగారము సర్వ (పాణి 

సులభ మగుటచే రతి సర్వ వ్యక్తుల కపరిహార్యమగుటచే రతి దృష్టీ 

యయిన స్నిగ్ధ దృష్టిని మొదట నిథావించుట యుక్తము కావచ్చును, 

౧ న్నిగ్గద్భష్టి :- ఇదియె రతిద్భష్టి. ఇందు నణిమి భాగము 

వికసనముతో మధురముగా నుండును, కనుపాపలు చిరునగనుతో 

నుండును. సాభిలావముగా నుండును. ఆనందా(శ్రువులతో నుండును. 

న్నిగ్గమె చిక్క-నై మనోవారముగా నుండును. ఇది రతిభావజన్య 

మగు దృష్టి. 

_౨. హానద్భష్టి:- ఇది వృాష్టదృష్టి- వాసితగర్భుము చంచ 

లము. తారకలు కన్నులు చికిలితలతో నుండును. కన్ను తెరచు 

టలు మూయుటలు, రెప్ప మూతల సందుల నుండి దాగుడు మూతల 

చూపులు, తొంగి తొంగి చూపులు, కొక్కి-రింపు చూపులు హృష్ట 

దృష్టులు. 

9. కోంధద్య్భష్పి :- (రుద్ద, ఇందు కను బొమలు కుటిలములె 

కాడు కొనును. బొమముడి సమరీతిలో నుండక చిడిముడిపాటు 

కాడి వ(క్రముగ నుండును. దృష్టీ రూతము త్మీవము కనుపుటములు 

స్థరములుగా నున్నను తిరుగుళ్ళు పడును. తారకలు గి(రున తిరుగును, 

ర దీనద్భషి :- ఇది శోకదృష్టి.  నేతిముల పై రెప్ప 

కొంతేగా జారి యుండును. తారకలు కొంత కొంత బెదకి వ్య(గము 

లగును. ఈ దృష్మిపసారము మంగమా, 



౭౬ నృత్త రత్నా వలీ 

౫ దృొవదృృష్టి :- ఉ త్పాహద్యృషి.. ఇది స స_త్త్యము స్పష్టము 
చేయును, అంతర్చలము వ్యక్త కము చేయును. మనోబలము సూచిం 

చును, దేహ దార్ల కమును స్ఫురింప జేయును.  తారకలరు నిలు 

కడ యుండును, కన్ను విప్పారి యుండును, -ఈ దృష్టి స్ట సిరము 

విక సితమును, 

౬. నబిన్మిత : - విసయదృష్టి.. తారలు గిర గిర తిరుగుట 

యుద్భత్సేము లగుట, కన్నులు విమలములుగా నుండుట యీ 
దృష్టీ. రూపము. క నుపుటలు హర్థముతో నుండును. ఒకప్పు డలికి 
కొన్నట్లున్న నె నహ్రముబుగా నుండును, విశసనముత్" నుండును, ఈ 

ర్రీత్రి సర్వము విసయసూచకము. 

రె. జాగువ్బితః- జుపపష్పాదృష్టీ, ఇందు కనుతౌస్పల గీతి 
సంకోచముతో నుండును మూతలు పడి యుండును. పత్శహటములు 
స వ్పారవు తారకలు మొలనము పొందును శెప్ప లల్లా రృథధికము 
జుగుప్పలో 'చిత్ససంకోచము కలుగ గా పుట సంకోచమున దృమ్సయు 
సంకోచముతో నుండుట స్వాభావికము., 

పటములు వీప్పారి విస్సారితేములై యుండును తారకలు భయ 
శంపీత ములు, భయదృవ్సి, నడిమి చూపులో నిలబడదు. తారకలు 
మధ్యభాగమున నుండక అటు నిటు చెదర పోవును. భయాన్వితులు 
నేరుగా జూడ జాలరు, 

దృష్టివిదు థి దృష్టుల నికు గురి ంచిరి, ర సద్భష్టులుస్థాయి 
దృష్టులు సామాన్యముగా నేకవిధమున నుండుటను అమణవాక్యము 

ఖో 
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సూచించును. అయినను రసద్భష్టులు స్థాయిదృష్టులు అని వేరుగా 

నిశోశించుటయె సముచితము. స్థాయి దృష్టులలో తాశరాకర్శలు 

ఫటకర్శలు బహాుళముగా నుండవు. రస దృష్టులలో నుండును. విభావ 
పంల 

గర్శలు బవాుళముగా నుండుట లేక పోనుటలు రసభావ దృష్షులు 

భేద హేతువులు. స్దాయి దృష్టులలో రనీశావమునకు దగిన చిక్యణ 

ధర్న ముండదు. వలసినంతే స్నీ గ్గతేయు నుండదు. రస దృష్టులలో 

నడి యుండును. ల. 

సంచారిదృషులు, 
టు, 

సం=ారి దృష్టులకు నియతవిషయ మున్నది. ఒక్కొక 

దృష్టి కొకొక వినియోగ మిష్టము. అయిన నదియె నియతీము 

శాదు. అది (పచురము. ఆ దృష్టి నా విధమున నా విషయమున 

వినియోగించిన సహృదయులు రమ్యతేను భావింత్రేంరు. సంచారి 

భావములు ముప్పదిమూ డయినను సంభారిదృష్టు ల్లిరువది యనియే 

సంఖ్యాశ ము లయినవి. ఈ దృష్టులును ముప్పదిమూ డన వచ్చును, 

అన లేదు. రసములు తొమ్మిది యయినను రసదృష్టు లెనిమిది. 

స్థాయి భావములు తొమ్మిది యయినను స్దాయి దృష్టు "అనిమిది, 

తొమ్మి దన లేదు. సంచారిదృష్టు లిరువదియె యనెను. ఇతరము 

లిందం తీర్భువించు నని భావము. సంచారి దృష్టుల స్వరూప మిట్లుం 

డును, 

౧. చూాన్యద్బట్బ :- ఇందు కను పాషలు కను పుటములు ఎగుడు 

డిగుడుగా నుండవు, దృష్టీ కంప రహితము. దృష్టిలో లత్యు మేమియు 

నుండదు. శూన్య దర్శనము సాహ్యోర్ధముల నీ దృష్టీ (గహీంపదు" 
ల ం . 

ఈ దృష్ట ఛశూమము నిరు త్సావాము ఇట్లెది ది శూన్య దృ. చిత్హేము 



శిరా నృత రతశ్నావలిీ 

నందలి చింత నీ దృష్టి సూచించును. చింతానూ చకదృష్టులు నానా 

కలవు, వానిలో నిది గణసనీయము, 

౨, బులినద్భ షి:- బ్రిందు పత్మీములు ణెప్పలు కదలును, 

కనుపుటము లత్యంతము ముకులములై యుండనవు. నే తాంతములు 
మలినములుగా నుండును. కను తారలు వి ఛాంతేములు, మనసు లోని 
సాలోచనతీ నిడి సూచించును. 

3. (శాంతదృృప్టి:- అందు శాంతి యున్నది. (శమ విశేషమున 
పత్ముపుటములు న్లూన నూూనములుగా నుండును, ఈ దృష్టి యోమ 
యోొమము తారలు దిగజారి యుండును. చల (పచలములు కావు 
మందకొడిగా నుండుట గుర్తింప వలెను, శ్రమవలని యా ర్తిలో న్వేదో 
దయమున సీద్భవ్సి పయో? ముండును. 

ర లజ్ఞాణ్వాతద్భషి;. ఇందు పత్మూగ ములు కుంచిత ము 
లగుట్క దిగువథాగమునకు వంగినట్లు (వాలినట్టు దిగజారిన ట్లుండుట, 
తారకలు (తపావశమున నధోగతము లగుట యుండును, లజ్ఞావిని 
యోగమున నిది లలితముగ నుండును. 

౫, గ్లానద్యషి:- ఇ౦దు కనుబొమ్మలు కనుపుటములు కను 
రెప్పలు వాడియుండును, శిధిల శిధిల మంద మంద సంవార 
ముండును. కను తారలు (శమ సంచలనము పొందును. అవి నేరుగా 
సూటిగా చచ్చు కొనవు, 

౬. ళంకతద్భషి:. శంక యుదయించిన పుడు భావము నందు 
స్టిరత యుండనట్లు ఈ దృష్టియందును ధ్గుర్యముండదు., కించిచ్చలముగా 
నుండును, ఒకింత స్థిరముగా నుండును, ఒకప్పుడు నేరుగా సూటిగా 
నెదురుగా సాగును, ఒక్షప్పు డడ్డముగా నాయతముగా (పసరించును. 
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ఒకపుడు తారలు మూశముగా నుండుటయు మరి యొకప్యూడు 

దురు తీసమున నుండుటయు నిందు సహజము. 

ల ఎటావనినృృష్టి:- ఇందు సుటములు విస్తీర్తములు (పాంత 

ములు పర్యస్కములు తొంలు నస్యస్థములుగా నుండును. విషాదోదయ 

మున నీదృష్టీ యుండును. ఏపాదా, విపాదినీ *” 

రొ -కులద్భప్ి:- ఇందు పథ్మములు సగము సగము 

స్ఫూర్త్యము లగును. సమాశ్లిష్లాము లగును. ఊర్జ్యసుటములు ముకుల 

నము పొంది యున్న ట్రుండును. తెరలు సుఖోన్నిలనమొన నుండును! 

కన్ను తెజుచుట సుందరముగ నుండును, సుఖార్ల సన్ని వేశములో 

ముకుల దృఫ్టీ వాపా సము 

రా కుందిత దోపి. గనుపుటము లాకుంచితము లగుట 

ప శ్మూగ్రములు నికుంచిశ ము లగుట్క, తారకలు కుంచితములై 

యుండుట దృష్టీ సముట్లాసమున నుండగ సన్న మనసన్న ముగా 

నుండుట కుంచిత దృష్మి స్వరూపము, అసూమితుల ననిష్టుల జూచి 

వపు డీ దృష్టీ యుండును. దుెప్పేకుము చూడ వలసి యున్న 

నిదియె, అథ్నీవ్యధా న్యాకులితుల దృ సంకుచిత మె గద, 

౧౦, ఆభితవ్త వృషి:- వ్యధలో నిడి కలుగును. ఇందు తారా 

సంచారము మందనుందము. కనుసుటములు (పచలితములు. పరి 

తాప సంస్లుతముగా నుందు నీ దృష్టి చింతలో నభిఘాతములో నభి 

తాపములో నినియుక్షనుగును, 

౧౧. జిహ్ముద్భోషిః. ఇది లంబిత మలసము, సుటములు కుంచిత 

ములు. నిరీక్షణములు ఎడగా పెడగా మెల మెల్లగా నుండును. దృష్టి 



౮౦ నృ క్ర రత్నావ లీ 

నిగూఢము తారలు గూఢములు, అసూయలో జడతలో నలస 

తలో నిది వినియుక్త మగును. అసూయ జడత అలసత మూడును 

మూడు విధములు, -ఈ దృష్టి యొకటి మూట వినియుక్త మయిన 

తత్సమయ రీతివీతుల ననుసరించి యిందు విశేవను గుర్తింప 

వచ్చును, 

౧౨. అలితద్భుషి :- ఇది మధురము. ముచ్చటగా నుండును, 

(పాంత భాగములు కుంచితములై యుండును. కనుబొమ అగుర 
వేయుట యుండును. చికునగవుల కలయిక యుండును. కన్నుల 

చికిలింత లె యిందలి స్టిత సాహిత్యము. నిరూపింప గలవు. ఇందు 
మన్నధవి కారము లున్న వి. (చేమకాం శ్రూవిశేషము లున్నవి, సితే 

మున్న దని ఛావ మున్న దని లలిత దృష్టి యంతట శృంగార గంధి 
కాదు. వినియోగవివయమె దీని నిభావీంచును, 

౧౨, ఎతర్కతద్భుప్పి :- సంచేహమున నానాకల్పనము లొన 

రించుట వితర్య ము. వితేర్యము వలన కనుఫుటము లుద్వ ర్తి తము 
లగును, తారక లుత్ఫుల్లము లగును, దృష్టి 'యధోగత్ర మె వికాస 

ముతో విచారముతో నుండును. నానావిధముగా నూహీంచు నఫుడు 
సంకల్ప వికొల్పములు మనసులో " (వాదుకొన్ని నపుడు వివిధము లగు 
ఊహాపోవా లుదయించి నప్పుడు వితర్కితదృక్షి (ప్రయోగ మావశ్య 
కము, 

౧౮ అర్థ చుకులద్భష్టి == దీనితో పత్మములు సగము సగము 
వికానము పొందును. కనుపుటములు పహ్లోదవశమున ముకులము 
పొందును, ._ అలొరకలు లులితము లగును. అంత స్సిత ముండును, గంధ 
స్పర్శప )భృతు లాహ్లాద మొదవింపగశా నీ దృష్టి కలుగును, 



11] జకంగికాధి నయము రాణ 

౧౫. ఎవిభ్రాంతదృష్టి:- (భాంతచిళ్తు డయిన వాని కీ దృష్టి 
గలుగును, నేత్రము లుత్ఫుల్లములు విక సితములు వి స్తీ ర్లములు 

నగును, "తౌారగ లకు నిలుగడ యుండదు, దృష్టీ భమవ్యా 

కలము. ఇ డిట్టయినది, ఇంగ నేమగునో! యని దృష్టి శంకా 

త్రంక ములలో నుండును, అవేగసంభమవి[భమములలో నిది విని 
యాగము పొందును. 

౧౬. బిఖ్టుతద్యష్టి:- ఇందు కనుల ఫుటములు (పస్ఫురితములు 

.స్పద్ధములు పతిగములు సగును, ఈ ధర్భములు మణుల మజుల 

గలుగును. వాపబమున ప్స్టున ముపనోరి ఉన్నాదమున సవాకారి, 

దుఃఖమున సవావారి, ఆ కగలో నురణములో దీని వినియోగ 

మున్న ది. 

౧6. అకేకరాధ్భన్లిః ఇందు గనుఫుటములు కొలకు లాకుంచి 

తము అగును, అరమూగ్ లతో కనులు సంగతీము లగును. తారలు 

మురల మురళి న్యాన్భ షు గును, దూ రాలోక మున విశ్చోదపేతీత 

మున నిది యుపుగిగించును. అగి యాగి చూచుట కీ యరమూత 

లుండవలెను.  భూచుటకు వలను పడని నానిని చూచుట కీ వంపు 

పారాసువ కోడి, 

౧౮. బికోళద్భోష్టిః:-= కనుసుటములు కోథములు విడిపడి 

యుండుట, డ్భృప్టీ సంఫ్రుల్లముగా నుండుట, నిర్ని మేవముగా నుండుట, 

తార లనవస్థీశము,లె యుండుట యిందలి విశేషములు. ఇది యొక 

విధముగ విప్సారిన దృష్టీ విబోధగ ర్వామర్ష మతులలో నిది వినియుక్త 

మగును, 

౧౯ తన్తనృవ్ది:- ఇందు భయము వలన కనుపుటములు 

తిరుగుళ్లు పొందును. తారకలు గంపోశ్కంపములు కల వగును 



రావి నృత్త రత్నావలీ 

దృష్టిమధ్య భాగములు సం(తొాసమున ఉబ్బెత్తుగా నుండును. గోశత్రస్తా 

(తాసే* భయము నభినయించుట కిది యావళ్యక ము. 

౨౦. యదిరాద్యన్టి:.- ఇందు కనుమధ్యము లాఘూ్లితీ ములు 

నే తాంతములు శ్రూమ శైమములు, అపాంగములు, నికసితములు 

నగును, ఇది మది రాదృష్టీ. మద్య మద కృత మయిన విశేషము మూడు 

పిధములు, తరుణ మదము మధ్య మదము అధమ మదము నని, 

తరుణమదక్ళత మదిశాద్భృష్టీ. నిరూపితము. మదకృ్ళత సన్ని వేశము 

లలో మదిరాదృప్టీ యుప కారి. “వుదిరా చ మ బేవ్వీతి” మధ్యమ 

మడములో కనుఫటము లాకుంచితము లగుట తారకలు లులితము 

లగుట యుండును, ఇది మదాభినయనమున నుపకారి. అధనుముద 

దృష్టీ సనిమేవము ఒకపూ డనిమేవము ఒకప్పుడు (క్రిందు చూపు 

నుండును. (పకృతిభేదము ననుసరించి దృష్టిభేద ముండును, 

ఇటుసై రసద్భష్టులక భావదృష్టులకు సంబంధించిన 

తారాకర్మ్శలు-పుటకర్భలుభూా కర్మలు నిరూపణీయములు. 

తారాకర్మలు ల్ 

(భమణ -- వలన = పొత -- చలన - సంప వేశన ౫ 

వివర్తన శా సముద్వ్భృ త్తే లా నిష్కామ - (పాక్ళతములు, 

౧ భాముణము;-  కనుతారలు కనుపుటముల లోభాగ 

మున మండలాకారముగ (పవర్శించుట (భమణము. వీరరా(దము 

ములలో వినియోగము, 

౨ ఎ లినముః- ముకో్కోణముగా దృష్టి సంచార ముండుట 

వలనము. ఏర కౌడ9ములం దుప కారి. 



ఆంగికాభిన యము లః 

క పాతయు:. దృష్టే జారుట దిగువకు సాగుట పాతము. 

పాత మె పాతనము, “పాతీనం కరుణే కార్యం” కరుణమున పాతీన 

ముప యోగిం చును. 

రో చభలనము;- తారలు కంపించుట చలనము, చలనమె 

సంచలనము. భయానకమున నుపశాకి, భయమున అనవస్థిత ముగా 

శార లుండును. 

౫. నంవువోనము:- (గుడ్లు లోనికి (ప్రవేశించుట. జోన్య 

బవీభత్పము లందు వినియోగము, 

జ. ఎిచర్వనము:-  గకటాతుదృష్టి యుండుట వివర్తనము, 

దృష్టి సారించి యప్పళించుట, శృంగారలజ్ఞాపసనక్కిలో నిది నవాక 

రించును. 

ఓ నముద్వ్భతతు?:- తారలు సమున్నతము లగుట ఉద్భ్భ 

గ్రము లగుట సముద్భ్భగ్రీము. ఏరరాదము లం దిది యుపకారి. 

వా నిష్కాముయుః- సారించిన కను తార మరల నిష్క- 

మించుట నిషా ను మనెడు కర్మ. ఏరళ్ళాదములలో నిది 

యుండును. 

౬. వొకృత యయుః స్వ భావజన్య వుయిన తారా కర్న (పాళ్ళ 

తము... పె నిగూపించిన రసభావములలో గాక శేష భావములలో 

పాగిక్ళృత ముపక రించును. 

ఈ తారాకర్శ లన్నియు లోక(కియాశ్రయము
లై స్వభావ 

సిద్దములుగా నున్నవి. దీని గుర్తించి రసములలో భావములలో 

తారాకర్శలను యాజనము చేయవఆయును. “స్వభావసీద్ధ మేవై తత్ 

కర్మ లోక(క్రియా(శ్రయంి” లే కాశ్రయనుగా ఏని విజ్ఞానము స్పష్ట 



రాళ” నృత రత్నా వలీ 

మగును కాని సంస్కారావేతు యుండును. స్వభావసిద్ధ మనుట 

సత్య మె కాని స్వభావ మాక స్నిక ముగ రాదు. సంన్కారబలముననె 

స్వభావము రాణీంచును, 

దర్శన భేదములు. 

దర్శన ప్రకారము తెనిమిది కలవు. 

సమము - సాచి - అనువృ త్తము - ఆలోకితము - 

విలోకితము - (పలోకితము - ఉల్లోకితము - అవలోకితము 

దర్శనవిధి సర్వ్యభావరస్మ్శాశయము. ఒకే దృష్టి ఒశే 

భావమునకు ఒకే రసమునకు నియతము కాదు, రసఫావముల వివ 

యమున దృప్రీ యనియతమును గాదు. హృదయగత స్ఫురణ వముచట 

నాగక బహీఃస్సుర ణము పొందు నపుడు నానాదర్శనస్య భావము 

పొందును. సమసాణ్యాదు లన్నియు నేకరసమున సంగతేములు 

కావచ్చును సమయానుసారమున నా యా రసభావములలో నిపి 

వినియోగము పొందును, 

౧. నమయుః- తారలు సమముగా నుండునట్లు సౌమ్య 'భావ 

మున జూచుట సమదృష్టి. ఇందు (ప్రసన్నత గోచరించును. భావ 

స్టితీ గోచరించును. ఎదుట నున్న వారి భావమును అవ([కముగా 

యధాస్టితముగా గుర్తించు నేర్చు కలుగును. సమదర్శనములో 

భావములకు ఒడుభుడుకు లుండవు. 

౫. నాబిః-. ఈ దర్శనమునశె సాచీకృత మని వేరు ఈ 

దృష్టిలో తారలు పమ్మాంతర్గ్లతములుగా నుండును, త స్యశ) 

మయిన. చూూపుండును. ముబ్బంగుల చవరాపయినను మూడు భావ 

ముల సూచింపదు. ఒకే భావమును సూచించును, లజ గోచ 

రించును. ఆలోచనము భాసించును. భావన్వీకృతి భాసించును. 



అ౦గికొభినయ ము రాక 

9, అకువృత్త ము: గూపనిర(ర్ల నముతో గూడిన దృష్టికి అను 

నృ శో మని పీకు. ఇందు ఛా వానున్భ ల్లియు నున్న ది. అటు నిటు 

దృష్టీ చలనము నణసము సొందును, 

రో. ఆలొోకతయు1- సవాసాదర్శించుట, ఛావగత మయిన వేగ 

క్రియ కిది సిదగ్భునము. ఉబలాటము ఉ చ్వేగము దీని వెనుక నుండును, 

కీ, ఎలోరితయు;ం జెనుక్షరు తిరి?) చూచుట. చూచుట కుత్చ్పుకం 

పడి అటుపోను వ్య క్వి యిటుగా (గీవానలనమున గాని కటిసంవలన 

ముస గాని వమఃనరిన రృనమున గాని చూచుట విలోకితము. 

౬. వలోకత ముస పాగ్ళభాగ ములతో జూచుట, ఆ వార 

నువ కీ పాగ్గమునగు మాటిమాటికి దృష్టిసారించుట. తస భావ 

గత యస్థిధ ౫ యితరుల భావమనముల నాకగ్షించి యుద్దీపింప జేయుట 

పలోకి'తార్లము. 

రె ఉలోరతమయు: గినుబొము లెగుర జట పెకి ఇ పెకి 
నో న సా యు దయా 

చూచుట, ఇం చాలోచస మున్నది, ఆవేగ(గసన మున్నది. 

ఆశ్చర్య మున్న గి. 

రొ. అవలోకితయు;- ఇదియు నుల్లోగితము వలె నుండును, 

ఉల్లోకిగమున పరినిక లత్యును, బందు విశొలమగు లత్యు ముండును, 

పుట క రలు. 

ఈ దర్శ నవిధి ననుసరించీన సుటకర్శలు తోమ్మిదివిధములు. 

ఉన్నేవ - నిమేవ - (పస్ఫతీ - కుంచిత - సమ - వివర్తిత - 

సస్ఫురిత - వీహీత = వితొడితములు, 

ఏనిలయఘయణములు ఈ విధమున నున్నవి. 



రొజా నృ తరత్నావలీి 

౧. ఉన్భ్మేవయు;. కనుపుటముల విచేవమునకు ఉన్నేషమని 

చేరు. పుటములు విడి బడీ వి స్ఫారితము లై దూరదూర మున్న ప్ప 

డున్నేవము., (కోధమున నిది యుపకారి. 

౦, నిమేవముః- కనుపుటముల సమాగమము. పుటములు 

దగర దగర చేరుట. (కోధోపకశౌరి. 
౧ ౧ 

9, (వనృతము;- ఫటముల యాయామము. వీప్పార కుండగనె 
( బుస జర జస జ 

బేర్ధ్యము కల వయినపుడు (పసృృతము. విసయప్రవార్ష ములం 

దుప కారి. 

రో, కుంవితము।;- ఆకుంచితము లయిన ఫుటము లుండుట 

పుటము లప్పలించుట కుంచితము. అనిష్టదర్శనమున అనిషప్టగంధ 

రస స్పర్శాదులలో నిది యుపకరించును, 

౫. నమభయుం- స్వా భావికరీతి, నృంగారమున సహకరించును. 

౬, ఎవర్తితయి:-కనుపుటములు బాగుగా (తీప్పట యున్న చో 

వివర్చిత మగును. కోొధమున నుపకారి యగును, 

౭. సన్ఫురంతయు*-- స్ఫురిత మె సస్వరితము. పుటములు 

స్పందము కల వయిన-వో స్ఫురిత సంజ్ఞ కల వగును,ః ఈ ర్వా 

భావాభినయమున నిది యుపనారి. 

రె విహితమయుః- పుటములు స్పగితము లగుట మూతలు పడుట 

పీపీత మగును. సుష్తములో మూర్చితములో వాయువు వీచునఫుడు 
ఉప్పత కూడి నపుడు ధూమమవ్యా ప్తిలో వర్గ పాతములో అంజన 

కృతార్శిలో నేతిరోగమున కిహీతీకర ఇ యున్నది. కనుఫుటము 

లతొ స్టగనమె యిచట వివశ్సీతము. అరచేతి మూతలు తగవు. 



అఆ౦గికోలినయము ౮౭ 

కొ అతాశేతతుం స నుుటము లాహీగో ము అగుట, పుటవ్సు 

లబ్రార్బుకు, దిగాం తు. ఉాంపుట వీ తొలిత'పూసము, వ్నిచ్వ 

కొందరు విలాసిత్ మనిరి, 

ఇప్పి కిద యంగయు 'తారసొటముల విభానమ్యు, 
రసభావము బంకు సిని నివయాని మును సూచిగి మయినది. ప్ర 
కా ర్యానుగ తీ ముస ppt గ విరూప గేయము. 

ధూూకర్మ లు. 

భ్రూ గ లీకు విధములు, 

ఉీపము = పోతన మం ప్ర ్ = చతురము = కుంచితేముా 

నేది ము - సవాజము, 

ఏని అతు,ణము రస భొనఒయోజని మో విధముగా నున్నది, 

౧ ఉత్తేవయు:.. కినుణొమలబను గిండిటిని పె ఆతుల 
న! 

య్యుస్హోపము. నడు పొమలబను నసమగాలమున నె గే వచ్చును, 

ఇట్టి దొక రీ ఒంట? టగా దినుటయు సమ్మాగము, 

౨ పొతరముంంఅఫోముఖముగ బొమలను దింపుట పొతన, 

ను (కకుటొం భూూమూ+లములను సె శెన్గుట, 
రం భతురోతుంం కనుమలు కొంటేగా నుఖ్బా(సముపొందుట 

వలన మధురముగా నాయశెముగా నుండుటను చతుర మందుడు, 

సం గుంబితీయు ఒక బొమమ జాని రేండు బొములుకాని మృదు 
భంగము కలిగి యుండుట కుంచిగేము. 

కం లేబితయు ఒకే గ నుబోవును లటలితీముగా వలితీ ముగా 

నుతేకింప జేయుట “కీచితము. 



రారా నృ రత్నావలీ La 

రై నహజము:- స్వాభావిక మయిన (భూకర్శ సహజము. 

వీని రసభావ(పయోజనము రమ్యము. ఓపక బొమ నెత్తుటకు 

"రెండు నెత్తుటకు (ప్రయోజన మున్నది. పతినియత భావ మున్నది. 

కోపము వితేర్క-ము సల లీలలను గోచరింప జేయుటకు ఒక 

(్రాసముశేఏ మావకశ్యక్రము.  అన్లే దర్శనమున (శవణమున 

నిది యావశ్యకము. విసయహర్ష ములలో "రెండు బొముల నెగురు 

వేయుట యు క్షము. పాతేనములో నీ విశేషము లున్నవి. అసూయ 

జుగుప్ప కలిగి నపుడు హాసములో నా(ఘ్రాణించుటలో పాతన మావశ్య 

కము. దీప్తము లయిన (కోధస్థానములలో (భ్రుకుటి రచన యుక్తము, 

“కోపో యత (భ్రుకుటిరచనా” (భుకుటి సర్వకర్శసామాన్యముగా 

నున్నను దీ ప్తములగు వానియండె యుండుట యుక్తము, చతుర భూ 

కర్ణ కొక విశిష్టత యున్నది. ఆ కర్చ చతురము. ' కావున నిదియు 

చతురము. లలిత శృంగారమున సౌమ్యుసుఖస్పర్శలో విలాసమున 

నిది యుప శారి. పురుషుల సంలాపము లందును చతుర కర్మ 

యావశ్యకము, కుంచిత కర్శ (స్రీలకు సంబంధించిన కుట్టమిత 

మోట్టాయిత కిలికించితాది శృంగార భావములలో నుపకారి, “నృత్త 

యోజ్యం తు శేచితంి శేచితకర్శను నృ త్రేమున నుపయోాగింప 

వలెను. అనావిద్దభావములలో స్వాభావికమును (ప యోగింప వలెను, 

ఇల్లిది సర్వము (భూకర్శ, 

నాసాకర్మలు. 

నాసాకర్మ లారు కలవు సాధారణముగా ఆ యా కర్ణసం శే 

తములుగా నున్న నామములు లత్యునామములుగ నుండియు లశుణ 

స్వరూపములను నిభూవింప గలను. అయినను లతుణము సూచిం 

చుట యొకానొక యావేశ్నీక మయిన యంశమును స్పష్టము చేయును. 
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అంతట నిర్దిప్ట మాత మె త తలషణము కాదు. సిరిషాంశము లతుణ 
ర అణా) యం 

స్వరూపమునకు సూచకము. 

నాసాకర్శ నానాూనులు: 

నత = తంగ = విక 
ఈర 

సోచ్య్యాస - వికూణిత -- స్వాభావిక 

ఏని లక్షణ వినియోగము లిట్లున్నవి. నిక్జిప్టమ్మాత్రమె లతుణము 

కానట్లు (పదగ్శిశతము మాత్రమె వినియోగమును కాదు. 

౧ నత: ముక్కుసుటమిలు మాటి మాటికి శిహము శగిఘుటు 

నతనాసిక. మదాతిశయమున నున్న వనితల యనురోధములో నిది 

యుండును, 

_౨ మందా. నాసిక నిభృతీము. నిశ్వేద - జొత్సుక్ణ ర 

చింతా ఛావములలో శోకమున నిది యుండును, 

వి, ఎకృష్దు- నాసిక ఫుల్లిశపుట ముకుఫుటము లిందు పివ్చారి 

యుండును. నాసారంధములు స్పష్టగోచరము లగును, తీవి 

గంధమున నిడి యుండును, శాస - రోవ - భయాదులలో నిది 

వినియు కృ మగును. 

రం నోచ్చ్వాన:- ఈ నాసిక మారుత మాకర్షించును. అమే 

విడుచును కౌదమున. వీరమున ఇష్ట్రఘాణమున మధురగంధమున 

ఉచ్బా్యసవిథానమున నీ నాసికా(పయోాగము నాట్యవధి. 

ఇ, ఎకూతత:ంం నాస సంక చిత ము, జుగుప్పులో నసూయిత 

ములో నిది యుపకారి, 



కాం నృత్త రత్నావలి 

౬, న్యాభాబిక:- నాసిక సమముగా నుండును. వినియోగమున 

సూచింపని శేషభావముల నన్నిట స్వాభావిక నాస యుండును, 

బఇంతవజకు దాదా పెనుబడి శ్లోకముల భావమును నాట్య 

వేదము నుండి యిచట (వాయవలసి వచ్చినది. (వస్తు తాజేక్రీ త 

భావము ఈ (గంధమున గూడ నన్నిశ్లోకములలో నుండవలెను 

ఇన్షై (గంధ పాత మున్న ఇతరస్థలము లందును అభ్యూహింపవలసి 

యుండును. 

అధరక ర్మ 

వివర నం విసరశ్చ వేవనం వినిగూహనం 
అ ౧ 

సందషకం సముదంచ కర్మ షోఢాధరే స్మృతం ౭ పకి 
ట ౧ 

క్రియతే య త్తిరశ్చీనం తద్వివ రనముచ్యతే 

వేదనానాదరాసూయాహసితప్రృముఖే మతం 

విసర్గః న్యాద్వినిష్కాంతిర్యాఒలక్సాదిక రంజనే 

బిబ్చోకే చంచలాక్షిణాం సంభోగే వల్లభార్చకే 

వేపనం కంపనం శీతం భీ రోషా ర్తి జపాదిషు లాం 

వినిగూహనమాస్యాంతర్ష్శతిః పాణగతేషు తత్ 

బలాచ్చుంబతి కాంతే చ కోరే దొలమృగీదృశాం 

నందష్షం దశనె రషం కధ్యతే కోధకర్మను 
(a) a) 

ఉత్తరేణ సహోద్దత్య సముద్దమభిధీయతే 

ఫూత్టృతావనుకంపాయాం చుంబనే లాలనేపి చ లా౫ణ 

అధరక ర్మలు 

అధరకర్శ లారు కలవు. 
ల్ 

వివర్కనము - విసర్గ్షము - వేపనము - వినిగూహనము 

సందష్లకము - సముద్దము 



అ౦గికాభినయ ము జాం 

౧. బిబోర్లశయు అధరము నడ్డముగా పట్టుటకు వివర్తన 

మని పేరు, ఈ యఫరము చేదనాఅనాదరము- అనసూయ -హాసితము 

మొదలగు వాని యందుండును, (క్రింది పెదవికి అధర మని పెరు, 

ఈ వివర్తనమును వివ్నర్త మనియు నందురు. వికూణన మొనరించుట 

వివరము, అరుణాధర మెదురుగా నుండుట కాక లోనికి మడిచి 

యుంచుట వికూణనము*, వంకరగా నుండు నట్టు చేయుట అధరా 

కారము స్పష్ట మొనరింపక కొంత లోనికి బిగించి వినియోగ 

సౌకర్యానుసారమున ఎడ పెడ లగింపు బిగింపు కలుగునట్లు చేయుట 

యిం దావశ్యకము. అప్పు డధరము వంకర టింకరగా నుండ వచ్చును 

అపుడు హాస్య మో అవ యో గోచరించును. 

_ బినర్ల్గమయు*- అధర రాగమున కగు రంజనమున విని,పా్కా-ంత 

మగుట విసర్లమను నధరకర్శ యగును. వవ(ప్కూ-మము వినిహ్మా-ంటిం 

రాగారుణముగా గోచరించు నధరముగు తోనికి నిష్క-9)మించునట్లు 

చేయుట వినిమ్మ-మ మగును. నాలుకతో నధర మాకర్షించి తనకు 

తానే యాస్వాద మొనరించుట, ఉత్తరోష్టముతో నధరోష్టమును 

లోనికి నొక్కుట విసర్గ దుగసను, శ్రీల విలానమున బిబ్బొకమున 

నిది యుపశాొరి. విలాస బిబ్బోకములు చంచలాశక్రుల శృంగార భావ 

ములు. సురతపికియలో గూడ విసర్గ గున్నది. వల్లభు డర్పించు 

సురతమున అధ రాస్వాదము మధురము మంజులము గావున నీ విసర్ల 

మను అధరకర్శ యుండుట గుర్తించునది. 

9. వేవనము*- వేపనమె కంపనము, ఉన్నట్లుండి కదలుట, 

అటు నిటు కదులుట సవ్యాపసవ్యపిథా సంచలనము. నీతములో 

భయములో రోవములో జపాదులలో కంపనము కల యధరము 



౯ నృత రత్నావలీ 
వ 

వినియు_క్ష మగును, కింది దవడ కదులుట వేపనము కాదు. అదురు 

పాటు కల యధరముననె యా కంప ముదయించి గోచరించును, 

అపుడే వినియోగ విషయ భాన ముండును, 

ర, బినిగూహనము:- ఆస్వ్యాంతర్లతి ముఖము లోనికి జేరుట 

వినిగూవాన మగును, ఇది విలాస బిబ్బోకము లందు వినియుక్ర 

మగును. వినిసావాన మాయాస విధానమున గూడ నున్నది. ఈ 

ఆయాస మరతీక్ళతము సురత కృతము కా వచ్చును, ఇం దధర 

మంతర్వి_శాంత మగును. 

న్న నందష్టకయు- (ప్రియుడు హఠాచ్చుంబన మొనరించు 

నపుడు 'లేత కన్యలకు కోపము రాగా దశన దష మయిన యధరము 

సందస్టాధరము, ముని పన్నులతో తనకు తానె యధరము నొక్కుట 
(కోధకర్శలలో సందష్ట ముపకారి యగును, ఆత డొ విధముగ జేయు 

నసు డధర మం దీయక తానై తన యధరము పట్టుటలో సామె 

కోపము స్ఫురించును. 

౬, నముధయు;- ఉత్తరోస్టముతో. గూడుకొని యధర 
ముబ్బెత్తుగా నుండుట సముద్దము, గాలి నూదునప్పటి ఫూత్కార 
ములో ననుకంపలో తానె మ్నుద్దు ననుకరించుటలో “పుం ఫ్పంి” 

అనుచు లాలన మొనరించుటలో సముద్దము వినియోగము పొందును 

ఇట్లివి భరతనాట్య వేదమున నిరూవీతము లయిన (ప్రసిద్ధము 
లగు నథరకర్శలు. కొొంద రింకను నాలుగు అధథరకర్శలను నిగూ 

వించిరి, 



ఆఅ ౦గికాభినయము జూ3 

అన్యకర్మాణి 

చతురోఒన్యానపి (బూమో భేదాను క్రాన్మతాంతరే 

ఆయతో రేచితో వృతో వికాసీ తుర్య ఉచ్యతే 

ఊత్తరేణాన్వితో దీర్హః ఆయతః కధితః స్కిలే 

చలనాత్ సృక్క దేశన్య రేచితః స్థిరవి[భమే 

యదా మురులి తావో షా నాసీకోపాంత గామినొ కాం 

తతో వృ తస్మృత సధెరవజా వరిహానయోః 
అద లాం సమ దా 

వికాసీహసి తే యోజ్యఃకిం చిల్రక్ష్యు త్తరద్విజః 

అన్యకర్మలు 

మానసోల్లాస మను నాట్య[గంధమును రచించిన సోమే 

శ్వరుడు, సంగీతర త్నా కరము రచించిన శార్గచేవుడు ఈ నాలు గధర 
(00 

కర్మలను నిరూసనించిరి. ఇట్టు మ తాంతరమున (ప్రసిద్ధము లయిన 

వానిని గూడ నిందు నిరూపింతుము, సోమేశ్వరుడు భరతుడు నిరూ 

పించిన యధరకర్శలను నామాంతరములతో నిగ్తైశించెను. అతని 

ఛావమున సముద్గము ముకులము, విన్నర్తితము కూణితము, విసర్లము 

పసారితము, కంసితేము చేవిత మయినది. అధికముగా నిరూపించిన 

వాని నామము లిట్టున్నవి. 

ఆయతము - శేచితము - వృత్తేము - వికాసి. 

విని లవణ వినియోగ్గముల నిట్లు గుర్తింప నచ్చును. 

౧ జయతయు; ఇది యే'దీ రము. అధరోస్ట. ముత్తరోష్టముతో 

కూడినది యయిన-చో నది యాయత మను నభరకర్శ యగును. ఇది 

ముసీ ముసి నవ్వు ననుకరించు స్నితమున వినియోగము పొందును, 



జాళ నృ త్తరత్నావలీ 

౨ రేబితము;- సృక్కం- దేశము యొక్క_ చలనమున శేచిత 

మగును. సృక్కము నోటి చలివి భాగము, చెలివిభాగముల కదలి 

కతో కూడిన యధరము. ఈ కర్న స్థిరవిభ్రమమున నుపశరించును, 

5, నృత్తయు*- ముక్కు దగ్గరకు చేరిన పెదవులు ముకలితములై 

యున్నచో వృత్త మగును, ఇది అవజ్ఞలో పరిహాసములో నుపయో 

గించును, 

ర బికాని= సె పన్నులు కొంచము కొన్సడు నట్లుగా నగరము 

కూర్చినవో నది వికాసి యగును. దీనిని హూసితమున నుపయోగింప. 

వలెను, పన్నులు కొంచెముగా కన్పడు నట్లు నవ్వుట హసితము* 

కపోలక ర్మ 

కుంచితః కంపితః ఫుల్లః కమమః పూర్ణ స్తతః సమః 

ఇతి భేదాః కపోలస్య మునినా షడ్విర్మితాః 

కుంచిత; కృతనంకోచః శీత తాన జ్యరాదిసు 

స్ఫురితః కంపితః కోఫే పృమోదే చ విధీయతే 

పుల్లో వికసితో హరే తతః కామో రుజి స్మృతః 

పూర్త : సమున్నతో గర్వె పోోత్సాహే చ పృయుజ్యతే 

సమ: స్వాభావిక శ్ళేషభావేషు వినియజ్యతే। బాజా 

కపోలకర్మ 

కపోలకర్శలకు గండికర్ళి లనియు వేరు. గండ మారు. 

విధములు, భరతముని యి్బిి' 2 హాకింశౌను. 

కుంచితము -- కంవీతము = ఫుల్లము 
చూమము ఈ పూర్ణము - సమము 

వీని లవణ వినియోగము లీ విధమున నున్న పి, 



ఆంగికాధిన యము ణా 

౧. కుంబితయి:- సంకోచము కూడిన కపోలము కుంచితీము,. 

శీతస్పర్శ్గలో భయములో జ్యరములో రోమాంచ సహిత మయిన 

కపోలము కుంచిత కపోలముగా భాసించును. 

౨౨ కొంనితయు క స్ఫురిత కపోలము కంవితము, రోవ 

వారములలో నిడి యుండును, రోషనిమిత్తేకము లయిన 

భావము లందును, హర్షనిమిత్తీకశము లయిన భావము లందు నిది 

యుండును, 

9, వుల్లము :- వికసితకపోలము పుల్ల కపోలము. (పవార్షమున 

ఫుల్లకపోల ముండును. ఫుల్లకపోలములు కల వనితలు కన్ప్సడుచునె 

“యుందురు, 

ర, వాయయు = అవనతముగా నున్న కపోలము తూము 

కపోలము. దుఃఖసమయము లందు కపోల శ్రైోమత యుండును. 

శ్రమము కృశించి యుండుట. “కాను శ్రమ కపోలమాననంి 

చిరహ బా ధావ్యధిత శకుంతల శూమకపోల. 

aE) 

౫, వూర్ణయు:- ఓ పూళ్ష కపోలము ఫఘార్జ్మ కపోలముగా భరతుడు 

సం కేతించెను. వినియోగము సమముగా నున్నది. సమున్నతే మయిన 

కపోలము పూర్ణ కపోలము. ఇది వితతీము విస్నృత మె యుండును. 

గర్వము నందును పోత్సాహము నందును అది పియుక్త మగును. 

ఉత్పాహానిమిత్త క మయిన గర్భమున కపోల మువ్వెత్తుగా నుబ్బుగా 

'విస్ఫృతేముగా నుండుట పఏసిద్ధము. 

౬, నముయు $- స్వాభావిక కపోలను నవుకపోలము ఇందు 

భావకృత మగు వికార మేమియు నుండదు. పూర్ణకపోలములకు 

నిరూపించినవి కాక మిగిలిన భావములలో నిది వినియుక్త మగును. 



కాజ నృత రశ్నా వలి 
=O 

చిబుకలక్షణం 

చిబుకం సవరోదిషం జిహ్వాదంతో ష కర్మభిః ౧౦౦. 
అట్ a1) © 

కుటనం లేహనం భిన్నం ఖండనం చుక్కితం సమం 
టె 

దష్షం చ ల్వణం తేషాం వినియోగళ్చ కధ్యతే 
రు 

కుట్టన౦ ద్విజసంఘష్టి; (కుద్భీ శీత్ర జ్వరాదిషు 

జిహ్వాయా లేహనం లేహో లేహ్యే లౌల్యే చ తద్విదుః 

ద్విజానాం గాఢసం శేషం భిన్నం వ్యాధా భయే మృత ౧౦౫: 

వ్యాయామే రోదనే శీతే తన్మతం నాట్యవేదినాం 

అసకృత్తండనం దంతసంస్ఫోటో జప భక్షయోః 

నల్లా పే ధ్యయి ఎ చె తద్విజానంతి విచక్షణా? 

దంతప౦ంకో్యోః సితిరూరం జృంభాయాం చుక్కితం మతం, 
అటే ఇ ద 

మనౌక్ సంేష ౦ దంతవంక్యో్యః స్వాభావికే సమం ౧౧౦ 

సందష్టం దశనె రషం స్యాదేతతో్కధకర్మను, 
Ee) 

చిబుకల క్షణము 

చిబుకకర్శలు సప్కవిభములు. భరతు డారింటినే పరిగ 

ణించెను. చిబుకము గడ్డము, 

కుట్టనము = లేహనము - భిన్నము -- ఖండనము 

చుక్కి_తము -- సమము -- దష్టము 

ఏని లకణవినియోగము. లీ విధమున నున్నవి. చిబుక మన్న 
వేరున కేవలము చిబుకము లన్నీతము కాదు. రమ్యమును కాదు. 
దంత(క్రియాదష్ట మయిన చిబుకమె యిందు లల్నీతము. ఉపభోగ 
(క్రియలో అధరచుంబన కపోల చుంబనముల వతె చిబుక చుంబనము, 

కూడ శ్యాస్త్రవిహితము. అధరచుంబనమున కివి సాధనములు, 

సాధనసిద్ధి యున్న చో నధరచుంబనాధికారము కలుగును, 



13] ఆంగికాభినయము ణా శి 

“ దష్టం చ దంత్మకియయా చిబుకం త్విహ లతకు తే” 
దంత క్రియా దహ చిబుక కర్ణ విశేషములు వీనిలో నున్నవి. అన్ని యు 

ఇశ్లే (గాహ్యాములు. 

౧. కుట్టనయు;-  దంతేములతో నొకింతగా చిబుకమునకు 

సంఘర్థ మొదవించుట కుట్టనము. (క్రోధ - భయ -- నీత్రజ రాదు 

లలో నిది వినియుక్క మగును. భయాదులు కలవారల కీ కుట్టన 
ముండును. అధరముననే యీ కట్టన ముండును. అధరమునం దా 

(కియావి[ క్రియలు గోచరింపగా నివి చిబుక కర లగు చున్నవి. 

౨౨. లేహనయు :- నాలుకతో లేహన మునరించుట ఆసా 

దించుట. నాలుక సారించి రుచిపట్టుట లేవాన మగును, నాలుక 

జూవీ అధరము_పై నటు నిటు నంతట నాస్వాదించుట చేపానము. 

భావ లేవ్యాములో నిది యుబకారి. ఛావగతముగా చాపల మున్న 

ప్పుడు ఇది జరుగును. “నా కిట్లు కావలెను, ని కిట్లొనరును అని 

యధీకులు తలచి నప్పుడు లేపితే ముండును, 

9, భిన్నయు = ఛిన్నమునె ఛిన్న మనియు నందురు. గాఢ 

సంశేవము ఛిన్నము గాఢముగా బిగువుగా పట్టు గల దగుట 

వ్యాధిలో భఛభయములో వురణములో నిడి యుపకరించును అనగా 

నిట్టి సనముయములలో దంతములతో నట్లానరింపవలె నని భావము 

పూర్వము నిఫేశించిన అధరకర్శ్ములు అధర మూత) కర్శలు, ఇవి 

దంతాధర సంశ్లేవకర్శలు. భిన్న చిబుకమును వ్యాయామ రోడనా 

శ్సీశము లందును ఉపయోగింప దగునని నాట్యవిదు లందురు. 

రో, 2 లద శ యు? ముహూుర్మువాుుః దంత సంస్ఫోటము ఖండనము 

సంస్ఫోట పదమున పటుక్కు-న కొరుకు ట యను నర్భము లభించును. 



కా౮ నృత రత్నావలిీ 
= 

జపములో అధ్యయనములో సల్లాపములో భత్యు యోగములో 

నిదియుపకారి. అని విచక్షుణుల భావము, 

ఇ, చుక్కితయుః- ఈ చుక్కితమె చుకితము చిశ్నీతేము అన్నీ 

నము అను నామములతో నున్నది. దంతపం కులకు దూరముగా 

నుండు స్టితి చుక్కిత మగును, దూరవిచ్యుతి చుక్కితీము, దూర 

ముగా నధరము జార వేయుట పెదంతపంక్షిని లో నధరమూలమున 

జేర్చి అధరము ముడుతలు పడు నట్లు చేయుట, వెల్లకిల విరుపుడు 

పడు నట్టు చేయుట. జృంభిక ములో నావలింతలో చుక్కితం మతం” 

“బ్బంభణే చుక్కితీం కార్యం” దీని సంగతిని పట్టి చూచునది. 

౬. నదమయుః- క్రొంతీగా కొద్దిగా దంతములలో నధరమును 

శ్లేవేంప జేయుట సమమన్న చిబుశకకర్ణు యగును. స్వభావజ భాన 

ములలో నిది యుపకారి. స్వభావజన్యము లగు (కోధకర్మలలో సిది 

సందఫ్థ రూపమున గూడ నుండును, 

౭. నందష్టముః- దశనదష్టము సందష్టము కోలిధకర్శలలో 

నికి (పసరించును. ఇందలి (కొధకర్మలను అస్వభావ జన్యము లగు 

శర్శలని యా వేశజ కర్న లని భావింప వ లెను. 

ఈ చిబుక క్రియలలో దంత మధరము జిహ్వ అను మూడ్టి 

కరణవిధాన మున్నది. “దంతోవజిహ్యానాం కరణాచ్చిబుక (కియా”” 

అని భరతవచనము, కేవల చిబుగమున నీ [కియాకౌశలము వ్య_కృము 

కాదు, 

హనుల క్షణం 

వ్యాదీ ర్హా చలితా లోలా రోమందే గాాసలోలనే 

శ్వసితాద్భుత వీక్షాయామేకాంగులమధః శ్రధా 



అ౦గికాభినయ ము రాకా 

చలా శిష్టాధరా యోషిదాహారే చల నంబి తా 

నిశ్చలాన్యా యదా సెవ సంహతా మొన తత్పరా ౧౧౫ 

స్ఫురితా వేపితా (ప్రోక్సా శీత శీతజ్వరాదిషు 

తిరశ్చీనగతా వ|క్రా గ్యహావే శేఒర్రితామయ్యే 

హనులక్షణము 

హను శేదము లారు కలను. వీనిని భరతుడు నిశేశింప లేదు. 

సోమేశ్వర శార్హచేనులు నిరూక్షించిరి. అధికమిగను జెప్పిరి. హనువు 
౧ 

దవడ. 

వ్యాదీర్ణ — శసిత చల 

సంవాత -- న్ఫురిత - వక్ర 

౧. వ్యాదర్హ:- ఇది చలితముగా నుండును. లోలముగా 

నుండును.  రోమంధమున (నెమరువేయుట నములుట) ముద్దలు 

(మింగుటలో నిది యుండును, 

౨, కూనిత*- ఇందు హనువు ఒక అంగులము శ్లథధమై జారి 

యుండును. అద్భుతము పడి మాచుటలో నిడి యుపకరించును. 

5. భల అధరముతో కూడినదై హనువు కోదులును. స్ర్రీల 

రో, నంహత;- హనువు నిశ్చఅ ముఖముతో నున్నచో మేన 

తత్సరముగా నున్నచో సంహత హను నగును. 

౫, న్ఫురిత :- ఈ వానువు వేపితముగా నుండును, కంపముతో 

నుండును. శీతము నందును శీతజ్వరాదు లందును. స్ఫురిత హను 

వుండును. 



౧౦౦ నృ తరత్నావలీ 
ది 

౬, వలో = శ్రాధామయము వీడామయము నయిన (గహ 

వేశమున హనువు వక హను నగును, ఈ వాను వడ్డముగా తిరుగునుం 

తిరల్పీనగత మగును, 

జిహ్వా కర్మ. 

బు జ్వీ సృకా్యానుగా వకాా నతా లోలాధ లేహినీ 

ఇతి మేడా భవేజ్జిహ్వా కృమాల్ర క్షణ ముచ్యతే 

బు జీ ప్రసారితా (పోక్సా వివృతే వదనే నతి ౧౨ 

శ్వావదానాం పిపాసాయాం శృమే చై షా విధీయతే 

తిహానా నృక్కణీనృక్కానుగా మృష్టా దన క్కుధో: 

ఊచ్చా[గొ వివృతాస్యన్టా వ|కా నృహరి దర్శనే 

నతా (గాస్యాన్నతా జృంభా వదనాంతర వీక్షియోః 

విదీర్హాస్యే చలా లోలా వేతాలాది విడంబనే ౧౨ 

దంతానోషొ చ లిహతీ లేహనీ లేహనే మతా 

జిహ్వా క్త ర్మ 

జిహ్వోశర్శ లారు కలను. భరతుడు వీనిని నిళూవీంప లేదు. 

సోమేశ్వరు డయిదు కర్మలను జెప్పెను శా ర్వ దేవు డయిదు చెప్పెను 
గ 

నామపరిగణనమున భేద మున్నది. ఇందలి జిహ్వాకర్శలు,. 

ఖుజిం - సృృక్కానుగ - వ[క - నత - లోల - లేహిని 

క్రమముగా సని లక్షణములు నిరూవితీము లగును, 

౧. బుజ్వి :- ఈ జిహ్య వదనము వివృతము కాగా (వసారి 

తమై యుండును మృుగములకు (పసా:ఃత జిహ్య యుండును, ఆ 

మృగములు దప్పిక కలవయి నపుడు శిమతో కూడి యున్నప్పుడు 
ఈ జిహాగవిథాన ముండును, 



ఆంగికాభినయ్యము non 

౨. నృక్కానుగో ఫా ఈ నాలుక .స్ఫక్క- 'భాగములకు పిస 

రించునదై. లేసానము (నాకుట) ఒనరించు చున్న ట్లుండును, సంతుష్టిగా 

తినునపు డీది యుండును. [కోధమున నిది యుండును, 

$, వక 2=-_ తెచి యుంచిన ముఖమున నున్న 'దె చివరి 

భాగము అధికముగా చాచి నట్లుండును నరసింహదర్శనమున నీ 

వక్ర నాలుక కలదు. 

రం నత ;- న తాగముగా నుండునది నతజివ్యా ఆ 

వలించు నపుడు ముఖములోని వస్తువుక్కొచూచునపుడు నత జిహ్యూ 

యుండును, 

నీ, లోల :- తెబచిన ముఖములోో;, కదలుచున్న నాలుక 

లోల. జివ్యా చేతాలాదుల రూపాను” కరణములో లోలజివ్యా 

యున్న ది. 

౬, లేహని -నాకుటలో దంతములను పదవులనుస్పృశించుచు 

నుండుటలో లేవాని జిహ్వ యుండును, 

ద౦ళతక ర్మ 

చర్వణచ్చేదనే స్యాకాం పీడనగహణే తతః 

అంత్యం నిష్మర్లణం జేతుం తత్కర్మాణీ చ పంచధథా 

ఏతాన్యన్వర్హ సంజ్ఞాని, చర్వణ౦ చణకాదిషు 

తాంబూలవీటికాచ్చేదే ఛేదనం, పీడనం పునః ౧౩౦ 

స్ఫోటనే క్ళముకాదీనాం కోసే చ పరికీరి తం 

భియాంగులీ తృణాదీనాం గంహణం (గహణేరణే 

మతం నిష్కర్లణం కేశ రోదనాభినయం పతి, 
మే ag) 



౧౦౨ నృ త్తరత్నావలీ 
అణాల 

దంతకర్మలు, 

దంతేకర్న లయిదు కలవు వీనిని భరతుడు చెప్ప లేదు. 

ఇతరులు చెప్పిరి, 

చరణము = పైదనము - వీడనము 

(గ్రహణము -- నిష్కూర్ష ణము 

చర్వణచ్చేదనాదులు దంతఘుట్రన విశేషములు, వాని కర్మ లయిదు 
విధముల నున్నవి, ఈ కర్భ నామము లన్వర్థములుగా నున్నవి, 

౦౧ బర్వణమయు &- శనగలు మొదలగు గట్రిప దార్లములను 

నములు నప్పుడు చర్వణాత్నక దంతీకర్శ యుండును, చర్వణము 
నములుట, 

౨ బేదనయు- తాంబూల వీటికను కొబుకుటలో వేదన 
ముండును, ఇష్ట వనితలు తమలపాకుల చిలుకలను చుట్టి యాయగా' 
మునిపండ్రతో క కొటుకుట చేదనము. 

క, వీడనయు;- (క్ర్షముకము కొటుకుట పోకచక్క-లు మొద 
లగు వానిని (క్సిముకము) స్పోటన మొనరించుట వీడనము కోపము. 
నందును పండ్లు కొటుకుట యున్న ది. 

ర, (౮హతిము = భయముతో వేలు నోటిలో నుంచుకొని 
చిన్నగా కొరుకుట్క ఒకప్పుడు గట్టిగా కొ”టుకుట ' (గ్రహణ మను 

దంత కర్మ యగును, అశ గడి కణ చుటయు ఇది గడ్డి డె భహీంచుటలో 
యుద్ధమున నుండును, 

స ౫ నివ్కర్షణిము :- దంతముతో దందము రుద్దుట. కోతుల. 
రోదన ధ్వనుల ననుకరించుటలో నిది (పసక్కో మగును, రోదన 
సమయమున కోతులు పండ్లు ఇకిలించికొని యుండుట. లోకప్ససి సిద్ధము: 
అమి యిచ్చట, 

గ్ 



ఆంగికాధిన యము ౧౦౩ 

గీవాలక్షణం 

సమాంచితా నతా (త్యసా9 రేచితా కుంచితోన్నతా 

వలితా చ నివృత్తా చ గృీవా నవవిధా స్మృతా ౧౩౫% 

(గ్రంధపాతః) 

(త్యసా పార్వ్వగళతా స్కంధభారేణ పరిపీడితా 

రేచితా విధుతా భ్రాంతా భవేన్మధన నృత్తయోః 

ఊర్ధ్వం సంకుచితే మూర్ధ్ని కుంచితా గల రక్షణే 

ఉఊన్నతాభ్యుదతా సా స్యాత్ గ)వేయాలోకితాదిషు 

(వలోకితే స్వభంగే చ వనితా పార్మ్వ్యతో ముఖీ 

న్వస్థానం పునరానీతా నివృతాభిముఖాదిసు 

శిర: కర్మానుగామిత్వం గీ\వాయాః కర్మణో యతః 

యతి్మంచిద స్పితత్కర్మ తదసాామభిలం స్వయం. 

గీ వాల క్ష ణము, 

శిరములకు సంబంధించిన యుపాంగములు విలోచన 

(భూ -నాస - ఓఫ్థ - కపాల - చిబుకము - లారును నిరూపితేము 

లయినవి. వానిలో వాను జిహ్వా లా దంత క్రర్శలు చేను. 

అయిన న వేశ్నీ శము లని నిగూవీితము లయినవి. గీ వాకర్శ అందు 

చేర లేదు. (పళ్యేంగకములలో _ (గీవా “దో కా కుఖ్నీ న్ పృష్టు 

ఉరు - జంఘ లున్నవి. భరతుడు (పత్యంగకములలో (గీవను చేర్చ 

లేదు. పాడము కూర్చెను, ఈ (గంధకర్హ పాదమును తీసి (గీవను 
'వేర్చెను. అట్టి గ్రీవావిధానము (పస్తుతము లశ్నీత మగును, శిరో 
'భేదముల కధనములో (గీవాభేదము సూచించుట యుక్త మగును. 

(గ వాకర్మలు తొమ్మిది విధముల నున్నవి. 

సమ - అంచిత - నత - తశ - శేచిత 

కుంచిత - ఉన్నత - వలిత -- నివృత్తి 



no? నృ త్తరత్నావలీ 

సీని అతణ వినియోగముల నిరూపణములో మొదటి మూడు 

(గీవాభేదముల లతుణ వినియోగ వాక్యములు (గంధమున (తుటితము- 

“అయినవి. వానిని నాట్య వేదము ననుసరించి నిరూవించుట యుక్తము 

౧. నయయు కా ఇది సమగీీవ. స్వాభావిక మయిన (గ్రీవా 

కర. ఛ్యానస్వభావము సూచించును. జపకర్ణలలో నిది 
వినియు క్ష మగును, 

౨, అంబితః- అపసరణములో ఉద్భ్బంధములో శకేశక్షర్ణణ 

ములో ఊర్థ్వ్యదర్శనములో నుండును. 

9, నతః- ముఖము వంచి యుండుట నతీ(గీవ, అలంకారము 

కూర్చగా నతగీఏవ యుండును. కంఠావలంబనము కహూర్పుగా నిది 

యుండును, 

రీ (తోకలా పార్వ్వగత మయిన (గీవావిధాన మునకు (త్యశ) 

గవ యని వేరు. స్కంధమున భారము వహించుటలో దుఃఖత 
విధానములో నిది యుపకారి, 

౫, రేబిత:- (భ్రాంత విధానమున మెడను విదల్పుట శేచి 
తము. గ్నీవాలేచనము లను కర్మలలో నీ శేచిత మున్నది. భావ 
సూచనములో మభనములో నృత్తములో నీ శేచిత గ్రీవాకర్శ 
యున్న ది. 

ద కుంచితయణ మెడ మైన సంకుచితము కాగా కుంచిత 
(గవ యగును, తలపై బరువున్న పుడు (గీవారతణమున నిది. 

యుపకారి. 

౭, ఉన్నతః- ముఖ మెత్తి యున్నపు డున్నత (గీ వాకర్శ 
యుండును, పైకి చూచు నప్పుడు గవ మున్నత మగును. 7 9వ 
యాలోకి తొదులలో నువకారి. 



14] ఆంగికాగినయము ౧౦౫ 

రం శలితయు:- పార (మున కున్నుఖము గా నుండు (గీవ వలితే 

కర్మ కిల దగును ఈ వలితగీన (గీవాభంగములో మెడవంపుతో 

చూచుటలో నుపకరించును, 

౯ నిచ్చాత్తకా.. స్వన్థానాభిముఖము లయిన కర్ణుల సంకేత 

ములో స్వస్థానగతముగా నిరూవితే మయిన గీ వారీతి నివృ త్తీగీవ 

యగును. 

౨. అంచిత :- అపసరణములో ఉద్భంధములో శేశకర్థణ 

ఇద్ర ( న * నుండును, ములో ఊర్ల (దర్భ్శనముల్” ను 

గ్రవాకర్శ లన్నియు శిరఃక ర్మానుగతములు. _ శిరమునకు 

సంబంధించిన కర్షవి కేవ మంతయు గీ) వావిషమయమున గూడ 

సంగత మగును, (గ్రీవాకర్న లన్నియు శిరఃక ర్మానుగతేములై 

యుండును. శిరఃకర్భలు గీ వాకర్నలు సామాన్యముగా నేకరూప 

ములు. కావుననె (గీవాకర్శలు శిరఃకోర్భల ననుసరించి యుండు 

ననుట సంగతము. శీరఃకర్శ ముఖ్యముగా (గీవాకర్ణ (పసరంచును, 

అయినను (గవాకర్శలను చేలుళా నిరూకించుట లోని విషేవమును 

సం భావించుట యుక్తము 

ముఖరాగః 

సూచనే చ మనోవృత్తేః ముఖగాగన్య ముఖ్యతా 

శరీరాభినయే యస్మాత్కార్యాన్నస్మాదిహోదరః 

స్వాభా వికః (వనన్నాఖ్యో రక్ష శ్యామ శృతుర్హ కః ౧౪౫ 

మధ్యస్థాదిషు భావేషు న్వభావాభినయేషు చ 

న్వాభావికః ప్రసన్నను శృ్చంగారాద్భుత హాస్యయోః 

రకో మదేషు కరుణే వీరే రాదే చ జాయతే 



౧౦౬ నృత్త రత్నావలీ 

శ్యామో భవతి బీభత్స భయానక సమా[శయః 

నాంగికాభినయో ఛాతీ ముఖరాగం వినాకృతః ౧౫ అ 

కిము ధే (శ్రియం జాతు మధుః పుష్పాయధం వినా 

నూర్యోదయం వినా పద్మం విభృమా యౌవనం వినా 

ముఖారాగం వినాభిఖ్యాం భజతేఒభినయో న హీ 

ఆంగికాభినయస్యాన్య ముఖరాగో హి జీవితం 

వినా తేన బిభర్న్యేష సాదృశ్యం పుస్తచేష్టితెః ౧౫౫ 

ముఖ రాగము, 

మనోవృతి సూచనమున  ముఖరాగము ముఖ్యము. 

భావరసాశయ మయిన ముఖరాగమును భావరసోచేతముగా 
బీ యోగించుట యావశ్యకము. ముఖరాగ మున్ననె యభినయము 

నకు శోథ యున్నది. ముఖరాగమె లే నపు డభినయ మెంతేగా 
నున్నను శోభింపదు. ఈ ముఖరాగము నాలుగు విధములు. 

స్వాభావికము- ప్రసన్నము- ర_క్షము- శ్యామము. 

౧. న్వాభావికయుఃస(భావాభినయ మునకు నాగభావిక ముఖ 

రాగ ముచితేము. మధ్యస్థాది భావములలో సభా వాభినయములో 

నిది యు క్షము. లోక ధర్శికి నాట్యధ గ్నికి మధ్యస్థము లయిన భావ 

ములలో నిది యు క్షమనుట భావసీయము, 

౦౨ ఉవనున్నయు:- శృంగా రాద్భ్బు* హోస్వములందు యుక్త 

ముగా నుండును, 

ఏ. 6కయు;- వీర రాద మదములలో ర క్షముఖరాగము 
యుక్తము, కరుణము నందు నిది యుక్తము, 



ఆ౦గికాభినయ ము ౧౦౭ 

రో, క్యాయయు:- బీభత్స భయానక రసాశయముగా శ్యామవర్ష 

ముండును. ఇట్టు భావరినె సార్ధము లలో ముఖ రాగము (పయోగింప 

వ లను, 

ముఖ రాగము లేకున్న ఆంగికాభినసయ మవభాసింప దనుట 

యు గ్లోము, మన్మథ భావము లేకున్న నుభుఫు శోభా సంపాదకము 

కాగలదా? నూరో న్రద యము కాకున్న పద్భమునకు న్లో ధభయుండునా? 

రూావనము వీనా విలాసవిభమములు రాణింవగలవా ? కావున 

ముఖరాగము వినా అభినయ మభిఖ్యను పొంద చేరదు. ఆంగికాభి 

నయమునకు ముఖరాగము జీవితము. నాఖరాగము లేకపోయిన చో 

నభినయము ఫు స్తచేస్టీత పాయ మగును. స స్త పుస్తక పదముల 

యర్థము నిరావిత మయినది. 

చతుర మకర రాజి స్ ల్లన 

[భమరలలితలీలం హం 

పృవిచల దర రతిం | కర (టారై రుపేతం 
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ఈ (గంథమున హస్కృలతుణ భాగము విస్తృతముగా 

నుండును. ఇది ముఖ్యము నగును. అ విధములు గా నిర్గ శ మయిన 

సంకేతిగ మయిన నాట్యుసంగ *హావిధానమున "ెండవది యగు 

హస విధాన మిచట విస్సత మగును, సహాొస్కవిభానములలో 

అసంయుత పహాస్తములు ఇరునది నాలుగు కలవు. పదమూడు 

సంయుత హస్తములు కలవు. ఇరునడి త మ్మిది నృత్త హస్తములు 

కఅను. వీని కన్ని టికి లతుణ విసిరా ౫ ములు కలను. ఈ వాస్త 
జాన 

లతణ విధాన మంతయు సౌాగరమంతణగా నున్నదని (గంథకర్త 



౧అంలా నృ త రత్నావలీ 
అ 

భావించి వాస్తవిధానమును జలధిజలముతో బోల్చి నిరూవించుటకు 

ఈ *చకతురమకరి శ్లోకము రచించను. ఇందు శెండుపిధము లగు 

భా నార్భములను (గహీంప వలను, 

హస్తసంబంధి భావమున నిగూపింప దలచిన హస్తవి శేష 

ముల పారిఫాపీ.కము లయిన నామములు కలవు. మకర పద్మకోళ 

భమర - లలిత హాంఫపతు. - అలపడ్శ- కెర్క_ట - పదము లా యా 

హ_స్హముదలను సూచింపగలను. జలధిజల సంబంధి భావమున 

మకరాది పదములకు బరిభామీ తార్గముల కన్న వేజుగా ప్రసిద్ధార్ధ 

ములను గగహింపవ లెను. 

జలధిజల పమోార్ల మో విధముగ నుండును. చతురము 

లగు మకరముల (న కములు-మత్స్యములు) చే జలధిజలము రాజిబ్దు 

చున్నది. పద్నక్ శములు ఉల్లసించు చున్నవి. కావుననే (భమర 

ముల మనోహరలీలలతో నున్నది. హంసముల పత[పసారములచే 

నభిరామముగా నున్నది. అందుననె కదలుచున్న దలములు కల 

పద్శములతో నున్నది. కర్కుటము (ఎం(డ్ర కాయ) "మొదలగు వాని 

తో గూడి యున్నది. ఇట్టి జలధిజల సాదృశ్యము హస్తలవ్మీ 

కిచట నిరూవీతీ మయినది. శ్లేపా ధారముగా గలుగు న భే దాధ్య 

వసాయలబ్ద మయిన సమానధర్శ్మము నిచట (గ్రహింపవ లెను, 

హస్తలమ్మానుగతే మయిన భా వార్థ మి విధముగానుండును. 

హ_స్తలతృు మకర మను సంయుతహ_స్రముతో (బకాళించుచున్నది 

పద్నకోశ మను అసంయుతీ వా స్తముతో శోభించుచున్న ది. (భమర 

మను అసంయుత హస్తము లలిత్ మను నృ_త్తీహ_స్తము అను పీని 

లీలావిభాసములతో నున్నది. హంసపతు మను అసంయుత వాస్త 



ఆ౦గికాభినయ ము అలంణా 

ముచే నభిరామముగా నున్నది. అలపద్శము అలపల్లవ మను అసం 

యుత వా స్తముచే గదలికతోనున్నది. కర్కట మనునది సంయుత 
పహా_స్తము, హ_స్తలక్షు కర్క_టాదులతో గూడి యున్నది, 

ఇట్లు భావద(యము గోచరించునట్లుగా నీ పద్యము నిచట 

నిరూవించుట నిరూవింపబోవు వివయగారవమునకు సూచకము. 

అసంయుతహ సాః 

పతాకా తిపళాకాఖ్యా భుజంగ మృగశీర్షకా 

కర్తరీ కటకా సూచీ శుక హంన ముఖాభిధాః 

కపిత శిఖరొ పద్మకోశ కాంగుల ముషయ:; 
థి రు 

చతుర భృఇమరారాల హంసవ ౫g ర్రచంద్యకాః 

సందంశ ముకులాభిఖ్యా వూర్ణ నాభా లపలవె ౧౬౫ 

తాామచూడశ్చ వియుళతా శృతుర్వింశతి రిత్యమో 

అసం౦ంయుతహ స్త ములు 

ఇరువది నాలుగు అసంయుత హస్తముల నామసంకేత 

మిచట నున్నది. సంయుళేము కూడుకొసినది. అసంయుతేము 

కరూడుకొననిది. విడిగా నుండునది. ఒక్కొక హస్తముతో జేయ 

దగినది, 

పతాకము - తి్రప తాకము - సర్పశిరము 

మృగ శళీర్ణము - కర్కరీముఖ - కటకాముఖ 

సూచీముఖ - తర్భని - శుక్షతుండ 

హంసాస్య - కపిల్లే - నిఖర 

పద్నకోశ లా ముష్టి - చతుర 

భమరాఅ రాళ - హంసపతు. 



దషం నృత రత్నావలీ 

అర్హచం[ద - సందం౦ంశ = ముకుల 

జార్ల నాభ -- అలపద్న - తామవూడ 

ఏని లక్షణము లుత్తర[గంథమున నిర్దిష్టము లగును, 

సంయుతహ సాః 

ఆంజలిః కటకా వర్తమాన స్వస్తిక కర్చ_టాః 

కపోత నిషధోత్సంగ గజదంలావహిత్త కాః 

డోలః పుష్పపుటో వర్హమానో మకర ఇత్యమో 

తృయోదశళవిధా యుగ్మహనస్తాః న్యు ర్మునినమ్మతాః 

సంయుత మహ స్త ములు 

సంయుత హస్త్వములకు యుగ్శహస్తము లనియు చేరు. 

యుగ్శహస్తములు పదమూడు విధములు. ఇ టివి భరతముని, 

సమ్మతేములు. 

. అంజలి - కటకావరమానము - సని కము - కర్క-టము క ఢి ఆవి 
కపోతము - నివధము - ఉత్సంగము - గజదంతము అవ 

హిన్టము - డొలము - పృష్సపుటము - వర్టమానము - మకరము 

న్బ త హ సాః 

చతురశా, వధోద్వృతా ధాత తలముఖాభిఢొ ౧౭౦ 

స్వ స్తేకౌ విపుకీర్లాఖ్యా వరాల కటకాముఖౌ 

ఆవిదవకౌ; సూచ్యాసా్య రేచితా వరరేచితొ 
ధి ల ధి 

ఉతానవంచితా భిఖ్యా పల్లవౌ సనితంబకౌ 

కేశబంధొ లతాసంచౌ కరిహసాభిధౌ తతః 
జా అాణఖట2 

వక్షవంచితకా పక్షపృద్యోతౌె తార్ట్యపక్షకౌ ౧౭౫ 

దండపక్షాహ్వయా వూర్గ్వమండలొ పొర్మ్యమండలొ 



ఆ౧గికాభినయ ము ౧౧౧ 

ఉరోమండలనామానా వురః పార్మ్యారమండతా 
a 

ముష్టికస్వనసి కా వన్యా నలినీ పద్య్మకోశకౌ 
(he) అలలే 

అలపల్లవనిష్పన్నా వుల్సణా లలితౌ తథా 

వలితౌ చ కరా నృ త్తే వింశతి; స్సు ర్నృవాధికాః 

యద్యేవం మిలితాః నర్వే షట్వష్షిః (తివిధా ఆపీ జాం 
రం 

ఆరో క. ర్త స్త ములు 

నృ_త్తవా స్తములు ఇరువది తొమ్మిది యున్నవి, ఇవీయు 

చతుర - ఉద్వృత్త - తలముఖ - న్య స్థిక 
విపికీర - అరాల* కటకముఖ - అవిద్ధ న(క 

సూణ్యాస్య -7చేచిత్ర - అర్హ రచిత - ఉళత్తొనవంచిత 

గ 

కరిహ_స్త - పతువంచితక - పత పఎద్యోత - తార్హ్మ్యపతుక 
దండపతు. - ఉోర్ట్యమండల ఆ పార్యమండల - ఉరోమండల 

ఉరః పా ర్య్వార్ధమండల ఆ ముష్టికస్వ_స్తిక 

నలిసీపదకోశ - అలపలవ - ఉల్బణ 
(౮౮ ఆ 

లలిత - వలిశములు = 

పల్లవ - సనితంబ = శేశబంధ - ల తాసంష్ఞ 

ఈ నిరూపించిన చతురశాదులు నృత్తవా_స్తములు 
'మూడు విధములుగా నిరూకితము లయిన ఈ వాస్త విశేవములన్ని యు 
25 - ౧3-. ౨౯౫౭౬౬ కలిసి అరువదియారు హస, విజేవ 

ములుగా నెన్న దగి యున్నవి. వీనినీ విధముగనె పరిగణించినందున 
నివి మట్ వసి అగుచున్నవి. ఈ పరిగణనము వివయమున కొంది 

వ్రావములు పరిశీలనార్హ్హములు. 



శులని నృత్తరత్నావలీ 

“చతుష్షష్టి కరాహేతే నామతోఒభిహితా మయా” 

ఇత్యుక్కం బ్రృహ్మపుతేేణ భరతేనాపి తత్కుథం 

అయక్తృేమ చ నూచ్యాన్య న్వ స్తికః సంయుతేష్వపి ౧౮౫: 

తావేనాత్ర సమానాఖ్యా నృ త్తహసౌ పకీర్తితౌ 

యత్తు నామత ఇత్యాహ మునిః సత్యం న చాన్యధా 

పల్లవా వేవ లలితౌ లతాఖ్యా వలితాలితి 
అరువు అగు తెరు బాలు ౯ ఒర నిశ్చిత్య నృత్తహస్తమ హిత్వా త ద్వితీయం పునః 

సోమేశ్వరాదయః కేచిత్ స్రవింశతి మూచిరే ౧౯ా౦. 

స్వ స్తికౌ వివృుకీరౌ చ రేచితా వరరేచితా 
అజం ము ఢి 

నామభేదాన్మిథో భి న్నా తద్వదత్యాపి మన్యతాం 

స్నాతాం యేషాం మతే భిన్నా వుల్చణా వలవల్లకో 

మండలానాం చ సామాన్యమండలత్వ మితి ధు9వం 

సంత్యజ్యతే [త్రయం తేషు నృ త్త విద్యావిశార్నదైెః ౧౯౫ 

ఎవం చేన్న పృథక్ స్యాతాం రేచితా వర్ద రేచితౌ 

ఉల్బ్పణా వలపద్మా చ భిన్నా యది మునేర్మతే 

బహుత్వం (పాప్పుత శై ఎకౌ వలవద్యోల్బణావితి 

ఆంజల్యాదేః కరద్యంద్య పయోజ్యన్య కథం మునిః 

జా వ ఊక్స్వెకవచనం నృత్తహసె ద్వివచనం వ్యధాత్ ౨౦౦ 

నృత్యే సంయు క్రయో స్సిద్ధిః హ_స్తత్వే నతతం భవేత్ 

సే 
నా! 

నృత్తహసైషు హస్తాభ్యాం హ స్తేనై కేన వా భవేత్ 

హ_స్తత్వసిద్ధి రిత్యస్మాత్కారణా దుభయో రపి 

పాధాన్యం వ్యక్తుకామోఒసా ముని ద్రవవచ నాజ్జగౌ 

నాట్య వేదమున భరతుడు హస్తముల నామములను ఈ 
విధముగనే చెప్పి యన్నిటి సంకలనాత్శక మయిన లెక్కను నిరూ 

er 

వించునపుడు _ “చతుష్పన్టిక రాహ్యే లే నామతో౭భిహి తా మయా” 



19] ఆంగికాభినయము ౧౧౩౫ 

ఈ అరువది నాలుగు కరములను చేను “ నామతః ” సిశేశించితిని. 

అనెను. భరతుడు (బహ్మహ్మత్రుడు అసంగతము పలుకడు కదా! 

కూడికలో నివి యన్నియు అబువది యాటు అగుచుండగా అజువది 

నాలుగు అని అనినా డేమి? ఇందలి భావమేమె యుండును! 

భరతుని భావ మిదియె యుండును. “నామతేఃి” అని 

ముని యనెను. ఈ నిరూపిత హస్తముల నన్నిటిని నామనిగోశమున 

పరిశీలించినవో నిపి ఆజునది నాలుగ” యగును. కాని అటువది 

యాజుకావు. అసంయుత పహస్తములలో సూచ్యాస్యము సూచీ 

ముఖము నిరూవికము. సంయుత హస్తంలో స్వస్పికము నిరూక్షిత 

మయినది. అవియే నృత్తీహసృములణలో స్యసి,కములని సూచ్యాస్యము 

లని నిహూవితము లయినవి. ఇ ట్లివి సమాననామములతో నున్నవి. 

అచట సంయు తా సంయుతములలో నిరాకిణేము లయిన స్వస్తేక 

సూచ్యాస్యము లె యింగు నున్నందున వని శగులలతో వేలుపాటు లే 

నందున భరతు డటువదినాలు గనుట యుక్త మె యగును. అన్నిటిని 

లెక్క పెట్టిన అటునది యాజె కాని నామతః చూచినచో అలువది 

నాలుగ, అందుననె ముని “ నావుతఃి అనెను, ఆతని సంఖ్యానము 

యుక్తమె. దాని నన్వ ధా భావింప రాదు, 

సో మేశ్వరాదులు కొొందణు నృత్తే హస్తము నిరునది 

౧”మ్మిది యయినను, ఇరువది యేను నృత్తేహస్తములనిరి. వారి 
భావ మిట్లుండును. నృత్త ఎాస్తములలో లం సల్గవములు లలితము౭% 

ల తాఖ్యములు వలితములు ” నిరూవీశనము లయినవి. వానిలో 

లలితములు పల్లవరూ::ము లని వలితములు ల తాఖ్యరూఎము 

లని .సోమేశ్వరాదులు భొవించీరి. కావున వారి మతమున లలితము. 

లను .వలితము లను వేటుగా పరిగణింప నక్క-ణ లేదు, అందు 



౧౧ నృ త్తరత్నావలిీ 

వలన నృత్శవాస్తముబలో లలితవలితములను విడనాడిరి. నృత్య 

వాస ము లిరువదియుడని యనిరి. వారి నుతేమున భరతుడు .చతువువ్ని 
ఆన్ యి 9 

యనుట యిట్లు సమర్ధితే మయినది, 

శార్గ దేవుడు ముప్పది నృత్త హస్తములను పరిగణిం చెను. 
ల 

అలప పల్లవ ఉల్బణములు, రెండిటిని వేలుగా పరిగణించెను. భరతుని 

చతువ్షప్షిని సంగతే పరచుట కుపాయాంతరము స్వీకరించను, ' నృత్త 

పాస్తములలో స్వస్తి న్ విప )కీర్ల ములను వేజబుగా పరిగణింప నక్క్శాఆ 

లేదు. మొదటి దానిని రెండవది యనుక్రరించును. అశు ఉరోమండల 

పార్ళ్య మండలములను అలపల్లవ ఉల్బణములను వేటువేజుగా 

లెక్కింప రాదు. ఇ ట్లాణు వాస్తములు మూడుహస్తము లయినవి, 

ముప్పది హస్తములు ఇరువది యే డయినవి. భరతుని 'చతువ్లవ్లి, 
సంగత మయినది అని. 

ఈ భావములను భావించి భావించి జూాయపఫతి యీ 

(పఘట్టసార ము శ్రుఖం వను, 

నృత్తేహస్తృములలో స్వస్పికములు విపీకీర్లములు కలను. 
శేచితములు అర్హ రెచితములు కలవు, వాని లషమణములు సమానము 

గా నున్నను నాముభేద మున్న ందున భిన్న భిన్న ములుగనె ఓరి ంచిరి 

కదా? అశ పలవ లలిత ములకు, ల తాఖ్య వలిగములకు లకతు.ణ 

సామ్య మున్నను నామ ఖేథ మున్న దున వేబువేబుగనె 'పరిగ 

ణించుట యుక్కము కావున సోమేశ్వరథాప మెట్లు స్వ కార్యము. 

శార చేనుని మతేమున ఉల్బణములు అలపద్మములు 
po 

ఊర్ల(మండల పార్శమండలా ఉరోమండలాఉరః పార్నా(ర్థ మండ. 

లము లనూ నృత్త హస్తములు లక్షణ సామ్య మున్న౦దున వేజు వేబుగా 



ఆంగికాభినయము ౧౧౫ 

పరిగణన మా వశ్యకము కా దని మూడిటిని విడనాడ వచ్చు నని 

భావ మున్నది. అశు యయిన-చో శెచి తార్ల శేచితములు భిన్న. 

ములు కా నక్క-జ లేదు. ఆ శెండిటి నొకటిగా జెప్ప వచ్చును గదా 

ఆ నృత్త విద్యా విశారదు లిన్తుల నిరూపింప వలెను.] 

మునిమతమున ఉల్బణములు అలపద్శములు భిన్నములే 

యయినచో నవి వేటువేణుగనె యుండి బవురాపములె యగును 

కదా? అంజలి కపోతము కర్క-టకము మొడలగునవి సంయుత 

హస్తములు కడా? అవి యన్నియు శెండు కరములచే (ప్రయోగింప 

దగినవి. రెండు హస్తములచే (ప్రరూగింప దగిన నృత్శ హస్తములను 

జెప్పునపుడు “చతురే తలపులే” అని ద్వివచనమునె భరతుడు 

(పయోగించెను. అ్లే ద్వివచనమున ప్రయోగ యోగ్యము లయిన 

అంజలి మొదలగు వానిని ఏకవచనముననె భరతుడు (ప్రయోగించి 

నా డేవి? నృత్త హస్కమున ద్వివచనమును గూర్చినాడు కదా? 

ఇట్టి యాశంక కలుగగా ని విషయమును ఛావింప వలసి 

యున్నది, నృత్యమును నిమూవించుటకు అంజల్య్యాది సంయుతే హస్తము 

లున్నవి. అవి యన్నియు సంయుక్త పహాస్తములచే (ప్రయోగింప 

దగినవియె. సంయుక్కములు "రెండు హస్తములు వాస్తృత్వమున సిద్ధి 

కల దయినసుకు నృత్వమున సంగతీము లగును. అనగా రెండుహూస్తము 

లేక విధమున గోచరించిన నృత్య సంగతి సృష్ట మగును. నృత్శ 

పహాస్తములలో చెండు హస్తములచే గాని ఒకే హస్తమున గాని 

పియోగ ముండును. _నృతృహస్తృములు సంయు తాసంయుత 

రూపోపజీవనమున నుండునవి గాన, ఒక్క పవా డే కాకి రూపమున నుండ 

వచ్చును. సంయుతరూప జీవనమున రెండు హస్తృములచే (ప్రయోగ 

ముండుటయు అసంయుత రూప జీవనమున 2కే హూస్తమున (ప యోగ 



౧౧౬ నృ త రత్నావలిీ 

ముండుట యు పగ(గ్రాహ్యాము, హస త్యాసిద్ది యుండుట అను కార 

ణమున నృగ్శోేహస్త ములలో రెండిటికి (వాథాన్యము సూచించుటకు 

ద్వివచన పఎయోగము సూచిం చెను. ఇట్టి భావ విశేషము: నను 
సరించి అంజల్యాదులలో నేశవచనమును తలపుటాదులలో ద్వివచన 

మును నంగత పణచుకొన వలెను, 

అస౦ంయ తహ నాః ౧. పతా కః 

(పకృతిత్వాత్ప్చతాకన్య (పవృత్సిస్స్పర్వ కర్మను LY 

జాయతే హి న్యభా వేన వినియోగోఒ న్య తన్మహాన్ 

పృనూతిర్చహుహనసానా మత ఏవాస్య ముఖ్యతా 
= ఆ 

తర్భనీమూలగో ఒం౦గుష్షః కుంచిత: కుంచితాంఘే9వత్ 

అంగుల్యో యత్ర జాయంతే నమశిష పసారితాః 
యాట 

స పతాక ఇతి ఖ్యాతః పతాకాకార ధారణాత్ ౨౧౦ 

హర్ష గర్వ (పహారాదౌ ఫాల దేశస్థితో భవేత్ 

చపేశే తాలికాయాం చ స్యాద్వరాభయదానయోః 

వుష్పాదేః సంయుతో హరే విశిష చలితాంగులిః 
ye లంకు 

లలాటోర్వగతో ఒధసాద్వరధారా నిరూవణే 
ధి రాద యెల్ల 

పుష్ప్బ్పోపహార శష్పాదౌ స్వస్వికీభూయ విచ్యుతః ౨౧౫ 

మిధో ఘృష్షతలో మృష్ష పిష్ష ధొతొాదిషు స్మృతః 

మిథన్సమ్ముఖవిశ్లిష్షః శిలా వ్యుత్చాటనాదిషు 

పక్షోల్డేపే కటక్షేతాత్ గచ్భన్న విరలాంగులిః 

ఊత్సాహన బహుపా9ంశు [పముఖేషు న రేచకః 

నిషేదే చలితః దారే స్యా దధః పుష్క రాహతే ౨౨౦ 

తిర్యగ (గో గనర్చీ స్యాచ్చలాంగులిరధస లః 

'సమిరే లహరీవేగే వేలాక్షోభేఓఒప్యయం కృమాత్ 

సన ఏవోత్తానిలో హస్తో భవేదోఘ ప్రదర్శనే 



ఆఅఊ౦గికాభినయము ౧౧౭ 

అసంయతహస్త ములు, ౧వతాక 

పనికి యభథాన్యాయముగ లవణము వినియోగము 

శపదర్శింప వలెను. వినియో గళ బ్ధి నము చెండు విధములు. 

౧. పసయుజ్య లే అ స సతి పినియోగ;? 

9 వసయుజ్య తే అస్మిన్ ఇతి వినియోగ? 

వినియోగ సాధనము, వినియోగ విషయము ెండును వినియోగ 

వదార్థములు నాట్యో ద్రేశమున వినియుక్త మగుట ముఖ్యము. పతా 

శాదు లిరునది నాలుగును అసంయుత హస్తములు. ఈ హస్త ర్త 

"వుములను ఉ 'ద్రేశించి పెస్పుట యుస చేశగూపము. ఇందు పకొ 

కము ముదటి దగుట దాని (పాథాన్యసూచక ము. 

అసంయుత హస,ములలో పతాకము మొదటిది 

ప తొగము సర్వవిధ పహాస్కములగకు (పక్ళశి. (ఇక్ఫతి యనుట వికృతి 

రూపము లయిన తప తాశాదుల కన్నిటికి మూలము. పతాక 

హసమునకు సర్వగర్శలందును (పవృతి యున్నది. పతాక 

మునకు సభా నముననే వినియోగము కలుగును కావున నిది 

ముఖ్యము. బహుుహస్తముల కీది ప్రసూతి. ఉత్పతి స్థానము. 

అందుననె నిని కించి ముఖ్యత్విము కలదు. పతొకాకాంధారణ 

మున్నందున పతాకము. 

దీని స్వరూపలతేణ మి ట్లున్నది. వాస్కమునకు సంబం 

ధించిన అంగుళు లన్నియు సమనుగా చక్కగా. సుగ్తిస్ట్రములై 

బాగుగా కూడుకొనినవై పిసారితములై యున్నచో నది పతాక 

మను హస్త మగును, పతాకము యొక్క ఆకారము ధరింఛీ 

యున్నందున పతాక మని ప్రఖ్యాత మయినది. ఆంగుళు అన్నియు 



౧౧౮ నృ త్తరత్నావలీ 

(పసారితము లగుట్క సమములై యుండి ప౦కృతిస్థము లగుట “ప్రసార 

తగా)?” (పసారితేములు (పధానముల. గా నుండుట యని భావము, 

అంగులి యంగుళి సహితమై యవిరళముగా నుండవలెను. అంగుష్టము. 

కుంచితముగా నుండవలెను, 

ప తాకవాస్క వినియోగము వివిధరీతుల నున్నది. స్థాన. 

భేద విన్యాసమున, స్వరూప భేద విన్యాసమున వినియోగ భేద మున్న ది. 

ప తొకము వినియోగము పొందు నప్పుడు కొంతీ కొంతేగా మాణును-- 

ఏక చేశవికారము పొందును. అయినను పూర్వరూప పరిజ్ఞాన 

ముండును, అప్పుడు పు -ర్వ్యకియ పరకి్రియ మూలము సనుసరించియె 

యుండును. కాన పతాకరూప ముండనే యుండును. ఇక్షు యితర. 

హస్తము లందును గుర్తింప వలెను. 

పతాకము ఫాలబేశ స్థిత మగునేని హర్షగర్వ (వపా. 
రాదులలో వినియుక్త మగును. హస్తప)యోగ మెటిగినవారు లోక 
ప్ఫీసిద్ది ననుసరించి స్వయముగ నుత్పెక్రీంచి హస్త(పసార మొన. 
రింప గలరు నాట్యాచార్య ప )వాహమును గూడ ఇం దనుసరింప. 

వలను, వారు సంప్రచాయమున ననేకరీతులను భదిపబచి. 

యుందురు, ఊర్ణముఖము అధోముఖము సమ్ముఖము పార్ళ(గతము. 

పరాజ్బుఖము ఉత్తానము (త్యశఏము చంచలము అచంచలము 99. 

ట్ల నేకవిధముల నాట్య(పవాహ మున్నది. దానిని గుర్తింప వలెను. 

వరాభయ (పదానములలో చపేటిక నిచ్చుటలో (చెంప. 

దెబ్బ) తాలము వేయుటలో పతాక ముపకారి యగును, వార్గము 
నూచించుటలో పుష్పాదుల వృష్టిసమయములో విశ్లిష్టములు లి 
తములు నయిన వేళులతో నుండును, వర్ధా రా నియాపణమున. 
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ఫాలభాగమున నున్నది యధోగతముగ నుండును. పుష్పుముల 
నుపహాగముగ నిరు నసుకు గజ్జిపరకల వేయు నపడు స్వస్వికముగా 
నయి నిచ్యుత మగును. శిగో'జీశమున ననో ముఖముగా నున్న 

హస్తము (రిమముగా.. చలాంగులియె యధోగమనము కలదగుట 
యిచట పసర్మిగాహ్యాము. చేతితో “చేయి వేసి పతాకను (పదర్శించుట 

యను పరిఘ్ళుట్ట గిల పిధానమున గెండన పతాశా హస్తముతో 
కాన మగ్గన శేష ణములు గల(దన్యము నఛభీనయింప సచ్చును, 

రెండు చేతులు పరస్పరము స్ఫుష్టు తీలమునై విడిపడి మృష్టవిష్టా 
దులలో వినియా౫ము పొందును. సరస్పరము సమ్ముఖమురలై విడి 
పడిన ప'తొగముచే క్తెలశిలా సముత్సాటనము మొదలగు వాని 
నభినయింప వచ్చును. కటి (పచేశమున హస్త ముంచి ఒక పార్మ్య 

మున విశిబడ జీసి నడచుచు పట్టిన పతాకమున, ఇతరుని ఉత్సాహ 
పెట్టుట, ఉత్ప్చాహమున సం(శేరణము, మహాజనాభినయము మొద 

లగు వాని నభీసయించునద. ఈ సమయ పతాకము చేచక విధాన 

మున నుండవలెను. నిషేధమున చలిత మగుటయు నుండును. ఫమ్మ. 

రము మద్దెల నూ)గించుటలో పార్యమున (పసరించుట యుక్తము 
“అడ్డముగా యు కి (పసరించునహుడు పతకము చలాంగులిమయై అధస్తల 

మున పసిందును. అపుడు వాయును నభినయించుటలో లవారీ 

వేగము నిషా కించుటలో సముద ఫు టోకు థోోభము పొందుటలో 

'వినియుకమగును. అట్టి ప'తాక హస్తృమె యుతానితమె (పవాహ 

“ఉపదర్శనమున నుప యోగిం చును. 

లోకోచీత్ మయిన చలన(కీయ - సంయ తాసంయుతే 

ములతో నుండును, అగ్ని జాల ణో ఊర్థ్వ గమనము, జలధారలో 

నధోగమనము నుండును. ఇట్లు నానాముఖత్వమును నాట్యాచా ర్యాఖి 
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ములో గుర్తించుట యావశ్యకము. నాట్యపిదుల మని తలచువారి 

పయోాగములలో కన్పడు వ్యత్యాసములను  శాస్తాోనుసారమున 

సవరించుకొనవలసి యుండును. పశతాకహస మునకు (తిపతాకవాస్క 

మునకును వినియోగ బాహుల్యము విచి(శముగ నున్నది. 

ల. న ర్చ శ రాః 

పతాకస్య యదా నిమ్నం తలం సర్చశిరా స్తదా 

వృతిగ హే హృదానేఒథ తోయ ధారణ సేకయోః ౨౩3౦ 

గతా సర్పన్య మల్లోరుబాహు స్ఫోటనయోర్భవేత్ 
ధా 

కుంభికుంభద్యయ స్క ంధబంధు రాస్ఫోటనాదిషు 

3 సర్పృళరము 

వ తాకహస్తమునకు సంబంధించిన మధ్యత ల (ప దేశము 

నిమ్నుముగా నుండునేని సర్సశిరసము సర్పళిరము అను వాస్త మగును. 

దీనిని (సత్యిగహమున పి)దానమున జలధథారణమున జల నేచనమున 

సర్పగమనమున విని యోగింప దగును. మల్లయుద్ద మొనరించువారు 

ఊరు వాస్ఫాలించుటలో, చావు వా స్ఫాలిం దుటలో దీని పయో 

 గింతురు. గజకుం భాస్ఫోటసమున స్క-ం థధాస్ఫ్సోటనమున నింక నిట్ట 

వానిలో నిది యుపగరించును. 

అంగుష్టముతోగూడ స ర్వాంగులులు సంవహాతములై. 

తలము నిమ్నమై యుండగా సర్పశీర్ణ మయినది. సర్పళిరస్తుల్య 

ముగా నుండుటచే నీ నామము సార్థకము. 

¥ మృగ శీ ర కః 
Cn 

అస్యాంగుషకని స్నే చే దూర్వూకే మృగశీరకః 

తనే సే శే "కనే ద్యూతాక్షపాతనే శక్యా ఊల్లా సె స్వెాదమార్శ 

ఇహ సాంప్రత మత్యాస్పే త్యాదౌ చెవ వపయజ్యతే 
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౫. మృగశీర్ష కము. 

పూర్వము చెప్పిన సర్ప శీర మునకు సంబంధించి మృగక్లీర్ణ 

మున్నది. ఇళ్షే సర్వవాస్తృములు కొంతకొంత పరస్పరసంబంధము 

శల వగును. పూర్వపూర్వ ముగ్తేరోత్తరమునకు నిష్పాదక మన్న 
భావ మక్కజ లేదు. కావుననే నామని కేశములో భరతక్రమము 

వేజు. ఇతరుల క మము వేఆు. ఇందలి (క్రమము వేణు. అయినను 

కొంతగా పూర్య్ణపూర(ముతో సంబంధించి యుత్తరోత్తర ముండు 
నట్లు (గంథకర్క నిరూవిం చెను. 

సర్ప శీర్థ మునకు సంబంధించిన (వెళులలో అంగుష్టము 

కనివ్య మూర్ల్యముఖముగా నున్నచో మృగశీర్ణ మగును. మిగిలిన 
స ర్యాంగుళ్లు లధోముఖములుగనే యుండవలయు నని భావము. 

మృగమునకువలె శృంగములు శిరస్థములై యుండుటబే నీ జేరు 

సంగతము, 

ద్యూత మున పాచికలను సారించుటలో శక్తిసముల్లాస 

ములో స్వేద మార్హనములో నిది యుపకరించును. “ఇదం సాంపత 

మ(తాసి” ఇది ఇచట ఇప్పుడు కలదు. అనుటలో నిది పయుక్క 

మగును. (పత్వ్యేకుముగా నధికరణము నిగోశించుటలో వినియుక్త 

మగును ఇది యిప్పు డని నర్కమానశకాల నిశ్లేశ మొనరించుటలో 

నుపకరించును “బది యున్నది” అను అభ్యుపగమాభినయములో 
“బది యుండుము అను సంభవాభినయములో దీని వినియోగమున్నది 
ఇంక నిందు విశేషములు కలవు. 

౫. 5 ర్త రీ ము ఖః 

తిపతాకస్య మ ధ్యాయా స్తర్దనీ పృష్ణదర్శనీ 

యదా భవే త్తదా విద్భిక్టియో ఒపొ కర్తరీముఖః 



ఆంగికాభినయము ౧౨౩ 

ఆల_్తకాదినా పాదరంజనాదావధోముఖః 

ఉతానో దష్షశ్చంగాదౌ తధా లేఖాదివాచనే ౨౩౫ 
—_ రు 

౫, క ర్తరీముఖము 

(తిపతాకమునకు సంబంధించిన తర్జని_వేలు మధ్య 

మాంగులి పృష్టమును వెనుక భాగమును చమూచునదిగా నున్న వో 

నది కర్తరీముఖ మని నాట్యవిదులు గుర్తింపవలయును. ఈ 

క_రరీముఖ మల క్షకాదులచే పాదరంజన మొనరించుటలో నధో 

ముఖముగా నుండి వినియుక్త మగును దష్ట శృంగాదులలో 

'బేఖరచనములో నిది యుత్తానమె యుపకరించును. దహ మనునది 

దంశనము. తత్సమాన మగు కర్తనాదికమును గావచ్చును. నాసిక 

నుండి కర్లాంతమువణకు ఉోర్ట్యముఖముగా క_ర్తరీముఖమును పయో 

గింపగా దంశేనము సూచిత మగును. హా స్తద్భయసన్ని వేశమున 

క_రరీముఖము చూవి శృంగము నభినయింపవ లెను. 

తిప తాకములో తర్జని మధ్యమాంగుళులు సంన్లిస్హములై 

యుండును. ఇం డట్లు కాదు. అవి రెండును విడివిడిగా అసంశ్లీ ప్ల 

ములై యుండును. క_ర్తరాక తేర యం దిట్టి రూపమునె సాధింతురు. 

అశై యిం దది యభినీత మగును, 

౬. కట కాము ఖః 

తలస్థానమితా మధ్యా ముఖేఒంగుప్టనిపీడి తా 

వకా) (వదేశినీ శేషే వ।కోర్థ్వ కటకాముఖే 
'ధ్రగ్గామ పగ్మహ చృత వ్యజనాదర్శ ధారణే 

శరవస్రాంచలాకశ్లే oo వా 

. ౬. కట కాము ఖః 

మున్టీహ_స్తము కవిర్థహ_స్తము ఈ కటశకాముఖ్రము పర, 
స్పరసంబంధము కలిగియున్నవి. కటకాముఖమును. ఖటకాముఖము 



౧2౨౪ నృ త్ర రత్నావలి 

అనియు నందురు. “ఖట కాంశాూయాం” గాంమార్గ మయిన ఖట 

ఛాతువు త్షుట్సృట్సి పౌ సార్థము లందు వర్తించును, ఖటకుని యా 

ముఖమున నిది నిరూపిత మగును. గావున ఖటకాముఖ మగును. 

ఇంగ మధ్యమాంగులి కరముమొక్క- తలస్థానమునం టే మిత మె 

యుండును, తర్జని వేలు వక ముగ నుండును. మిగిలిన రెండు అనా 

మిక కనిష్టికలు వృక్రము లూర్ల్యముఖముులె యుండవలెను. అప్పూ 

డది కటకాముఖహా సము. 

అచటి గంథములో దీని వినియోగము నూచించు 

శ్లోకము లన్నియు లేవు. మొదటి న్లోకవె కొంత సూచించి 

కొంతలో జారి పోయినది. మరి కొన్ని శ్లోకము లుండవలెను. ఇతర 

గంథము లింకను వినియోగము సూచించినవి. అట్టు సూచితముల 

యాభారమున వినియాగసూచన మావశ్యకము. నాట్య వేదమున 

హోత హవ్య ఖండన ఆయత దండ(గవహాణ పుష్పాపచయ (పతోద 

అంకుశ సార జ్యాకర్షణ (స్ర్రీదర్శసాదులును వినియోగ ర్థానములుగా 

నిరషము అయినవి. 
దలు 

కట కాముఖ వాస్తవినియోగములు.  పువృమాలా 

ధారణము, సగ్గము పట్టుట, ఛతీ ధారణము, న్యజన ధారణము 

అద్దము వట్టుట, శ రాకర్షణము, వస్త్రాాంచలాక రణములలో దీని విని 

యోగ మున్నది. ౫౧౫ హోత వావ్య చృతిములలో. నిది. 

యుపకారి. యాగోపకరణ మయిన (సుగాదికమునకు హోత మని, 

వేరు. వస్తాాంచలాకర్ష ణము వివాహమున నున్నది... (పణయకోప 

సమయ, (ప్రయాణకాలమున నున్నది. శేలివశమున శేశాకర్గణము 

నందును సవాకరించును. ఇట్లు అనేక (పథానశార్యములందు కటకా 

ముఖము' న్యాపృతేమై యున్నది. 



ఆ౦గికాభినయ ము ల. 

౭. సూచీ ము ఖః 

భవేత్సూచీముఖో హస్తః (చేత) తర్దన్యాయతా యది 

చీముఖః న స్యాదభి నేయమి హోచ్యతే v8 

శా లోలా కంపితా బృంధితా తథా 

ఉద్వాహిలా చలెత్యస్మిన్ తర్షనీ సప్కధా మతా 

ఊఉఃర్ద్వాననా భబేదూర్ద్వా [కియ తే ఒధో ముఖే నతా 

లోలా పార్య్వ్యాంతరం యాతా కంపితా స్పందితా స్మృతా 

జృంభితాభిమతా కించిత్కుంచయిత్వా పృసారితా ౨౫౧౦ 

ఉద్వాహితా వజంత్య్యూర్ధ్వం గచ్చంతీ కామతశ్చలా 

౭, నూచఛచీము ఖ ము. 

ఈ సూ-విముఖలతణములో కొంత చేదు. లేని కొంత 

యిచట నున్నది. అది (గంథాంతరము లోనిది. తర్జని ఆయతేముగా 

నున్నచో సూచీయుఖ మను వాస్తమగును కట కాముఖ మను హస్తము 

నందలి గర్జని సంససారిత మగుట యని భావము. సూ-వీముబాఖి 

చేయము సూచిత మగును. ఇందలి తర్జని, వేలునకు సంబంధించిన 

ప్రయోగము లనేకములు కలవు. వాని నన్నిటిని సంఖ్యానించుట 

శక్యము కాదు. సంశ్నేపముగా గొన్నిటిని నిరూపీంచవచ్చును. 

ఈ నిరూవితానుసారమున అనిరూపవీతీముల గుగ్తింపవచ్చును. 

ఇందలి యీ తీర్జనీ విన్యాస మేడు విధములు. 

౧ ఉఊోర్ర్వానన, _౨. నత. 3, లోల. ర. కంవిత 

*. బృంభిత కళా ఉద్వాహి*త, © చల. 

పని స్వరూప మిట్లుండునుం ఊర్ష్వ్యముగా నుండు తర్జని 

ఊర్థ్యానన, అధోముఖముగ కూర్చిన చో నత, పార్మాంతరచునకు 



౧౨౬ నృత్తరత్నావలీ 

(పసృత మయినచో లోల, స్ప్పందము కల డయిన కొంకిత, కొంచె: 

ముగా వంచి (పసారిత మొనరించినచో బృంభిత, ఊర్ణమునకు (పసరిం 

చునది యగునేని ఉద్వాహిత, ఇచ్య్చానునారమున నుండు నేని చల 

యగునుం 

సూచీ పయో గః 

పృథజ్మిధః _పభేదాయ వినియోగేష యుజ్యలే 

ఊర్థ్వాస్యా తర్హ్యనై కత్వయష్టి పోూణ గృహాదిష 

ఊర్జ్వావలోలా చ భవేత్ వామమండలవరి నీ 

చకేే తథాభిధ శస్త్ర కులాలరథ దేహినాం ౨౪౫ 

గ్రహణే సర్వలో కన్య వృత, మండలయోరపి 

గండే౬నుకుండలే సౌదామన్యాం స్ఫురిత కంపితా 

ఊత్కష్టా తు పతాకాయాం మంజర్యాం కంపితా మతా 

మినాదివకృసంచారే పార్మ్యాత్స్చార్మ్యాంతరం గతా 

అంగుషోవహితా ధూపదీపయోః కాకపక్ష కే ౨౯౦ 

అలాబ్వాదిషు వల్రీషు దాక్షాదిషు లతాస్వపి 

పల్రవే పతనే వ్యకభావే బాలభుజంగమే 

వినతా సృక్వసంపన్నా వరాహాదిషు దంష్ట్రిషు 

వామతో దక్షిణం యావత్ (పోన్నతా వినతా [కమాత్ 

ఉదయాస్తమయే దీర్హగమనాత్ సూచయత్యసౌ ౨౬౫ 

వాక్యం నిరూపయ త్యాస్యాభ్య (గే కుంచితజ్బంభితా 

కుండలాంగదయోః స్పర్శే కుంతలానాం వృసాధనే 

'స్వేదన్య మార్షనే ప|తభంగాదొ చ (పసారితః 

ఉత్క-ంపసహితా సెవ భ్యామితా రోషదర్శనే 

స్యాత్త దేతి స ఇత్యాదౌ సెవోఠ్తానీకృతా పునః ౮౭౦ 

'“ . కోరేన రిపునిర్హేశే కోఒసావితి నిరూపణే 



ఆంగికాధినయము ౧౨౭ 

అగ్యగా కధితా తత వన్తునళ్చ దవీయనః 

తిరళ్చ కర్రకండూతౌ నంగమే సంగతాన్యయా 

విశ్తేషితా వియోగే స్యాత్ కలహే స్వ _సికీకృతా 

మిధః శృంఖలితా బింధే తాలమా[తాంతరాలయో।ః ౨౭౫ 

స్వసంముఖపరాజ్ముథ్యో దక్షిణం గతయో ర్వయోః 

నూర్యస్యాన మయ సూర్యో భాగస్తన్య హి దక్షిణః 

ఏవం వామో శశాంకస్య భాగస్త స్యహి సమ్మతః 

భాాంతా(గాధోముఖీ యత్ర కూపావర శిలాదిమ 

నంగతాధోముఖీ ఫాలేత్యంబికన్య నిరూపణే ౨౮౦ 

తత్తెెవ తిర్యగుతానా సహసాక్షస్య సూచనే 

సనూవీముఖము 

అచటి యీ శ్లోకపం కో లన్నియు సూచీముఖ హస్తము 

నకు సంబంధించిన వినియోగప దర్శన పరములు, సూచీముఖ 

మునకు స _ప్పభేదములు కలను గదా! అవి వేణువేణుగా వినియో 

ము లందు యు కములు కాగలవు, అప్పుడు వాని మిథః ప) భీదము 

స్పష్ట మగును. ఢార్థ్యాననా తక మయిన సూచి భయపెట్టుటలో, 

నూచించుటలోో, యప్లి(౫గ వాణములో ఘోణ(గగవాణమున నింక నిట్టి 

వానిలో వినియుక్త మగును. జొర్లముఖము లోలము నయిన సూచి 

వామమండలమున సంచరించుచు కుమ్మరి వాని చక్రము సార్ 

యందును, రథచక”ము నందును, వీరునిళ్శహ్హ్రము నందును విని 

యుక్త మగును. స్ఫురిత స్వభావము కల కంవితహ_స్తము లోక 

ఉగహణమునువృ ట్ర తీమున మండలమున, గండస్టలమున, తదనుసారమున 

చుండు కుండలయాపమున, మెణుపు హాపము నిరూవించుటలో నుప 

యు క్త మగును, కంపవిత హూ _స్తమె ప తాకనిరూపణములో, మంజరిని చేశ 

ములో మానాదుల నక )సంచారములలో నుపయు క్త మగును 



౧౨లా నృతరత్నావలిీ 
లాట 

అప్పుడు పార్ళము నుండి పార్మాగంతరమునకు సంచరించునడి 

కావలెను. ఆ (వేలు అంగుష్టముతో కూడుకొనినది యయినపుడు. 
ధూపదీపముల నిరూవీంచుటలో కాకపతీము-జుల పాలుముంగురులు 

సూచించుటలో నుసయు క్ష మగును, అదియె అలాబూ లతాసార 

తీగలను సూచించుటను (చాశాది లతలను సూచించుటను సమర్థ 
మగును. వినత యగు సూచీముఖ (ప్రబేళిని పల్హవము పతేనము,. 

వక) భావము, బాలభుజంగమము చిన్న సాములను నూచించుటలో 
నుపయు_.క్త మగును, ఆ విన తాంగులియె సృృక్య భాగమున గూడు 

కొనిన్నదె కోరలతో గూడుకొనిన వరాహాదుల సూచనమున నుపక 
రించును. వామభాగమునుండి దశ్నీణ భాగమునకు (వోన్నతేముగా 
సంచరించుచు (క్రమముగా ఉదయా_స్రమయ ములకు సూచక మగును. 

అబ్హి సూచనమున దీర్భ మన ముండును. 

జృంభిత సంజ్ఞ కల సూచీముఖ తర్జని కుంచిత రూపమున 
నున్న దై ముఖాగ9 భాగమున సంచరించుచు వాక్యము నిరూవించునది 
కాగలదు కుండలాంగదముల స్పర్శలో వినియుక్త మగును, కుంతల 
ముల (పసాధన విభానమున నుపయు కము కాగలదు. అదియె. 
యుత్కంప నహితమై స్వేద మార్జనమున నుపకరించును. ప్రసా 
రితమె పతేగభంగాదుల నుపయు క మగును, (భామిత మైెనడె 
రోషదర్శనమున వినియు క్ష మగును. 

“ఆత డప్పు డట్లయ్యె” అను వంటివానియభినయమున 
నది యు త్తానీకృ్ళత మె యుపకరించును. కొశిధమున శతు9వును ని 
శించుటలో “ఈత డెవడు?” అని నిరూాకించుటలో నిది యుపకాం, 
అగిభాగముగ తర్జని (ప్రసరించి దగ్గట నున్న వస్తువును నిశూవించు 
టలో నుపయుక్త మగుట యున్నది. ఆ తర్జని తిరః(పసారము. 



17] ఆ౦గికాభినయ ము ౧చి౯ 
జా 

పాండి. కర్ణ కండూతి యభినయనమున సహకరించును మరియొక 

(వేలితో కూడుకొనినదె సంగమార్థ షం సంగత మగును. "పిత 

పీతమై వియోగార్థమున పిసరించును.. స్వ స్తకీకృతేమై కలహమున 

నుపయ్యుక్త ర్ మగును. 

సంయుతహస్తృమున పరస్పరము శృంఖలిత (గొలుసు 

స్వభావమున నుండి తాల మాతల మొక్క. యంత రాలముల బంధ 

సంబంధమున _ వినియుక్త మగును. తాలాంతరము మా తాంతరము 

ననునరించి యుండు విధానము నృత్యవాస్త వినియోగమగునా? నృత్తే 

హస్త వినియోగ మగునా? గతిలయ విథాన బయులలోని యంత రాల 

విశేషముల సూచనము ముఖ్యముగా నృత్తవాస్తములం'దె యుండును, 

నృత్యహ_స్త స విశేషముగా నున్న సూ-చచీముఖము శృంఖలి తాబంధమున 

నున్న ప్పుడు తాల మా తా )లయ విధానముల ననుసరించి నృత్త 

వాస్తృముగా గూడ నుండుట నిది సూచింపవచ్చును. 

ఫస్, క్ట్బ్ట కృతము లిన సూచీముఖాం?పళ్లులు స్వసమ్ముఖ 

ఏరోజు ఖత కలవై దశ్నిణ భాగమునకు (పసరించినవి కాగా 

సూర్యాస్తమయ సూచకములగును. అట్లే యప్పటి సూచీముఖము 

నకు సూర్యుడు దవ్నీణభాగముగ నభినయింప వలెను  వామభాగము 

చండ) రూపముగా నభినయింపవ లెను, చందుడు అటి సూ-చీముఖ 

మున వామభాగ మనుట సమ్మతము. అ/గభాగము (భాంతమై 

యధోముఖముగ నున్న వచో బావిని సూచించుటలో జల (పవాహము 

నందలి యావర్శము (నుడి) సూచించుటణో శిలాఫలకము సూచించు 
టలో వినియుక్త మగును. అధోముఖముగ ఫాలమున సంగతము 

కాగా శివుని. మూాడుకన్ను ల వేల్పు నిరూపణమున వినియుక్త మగును, 

అచటనే యడ్డముగా నుక్తానముగా నున్న చో సహసా9క్షుని సూచన 



౧౩౦ నృత్త రత్నావలీ 

ములో నుపకరించును. ఇట్లు సూచీముఖ వినియోగ విశేషము 

లశేవముగ నున్నవి. సంపూర్ణ చందమండలమును పరిమండల 

(భమణ నిశేశమున నూచించుట యుక్తము. హరనయన ప్రయో? 

మున లలాటవిన్యానమున జూపవలెను. హరచేవుని ఫాలనే(త 

(పదర్శనాభినయనమున (వేలును లలాటమున గూర్చవలెను. శ(కాభీ 

నయన పిసంగమునను లలాటమునందె యుత్తౌనముగా తిరథ్సీన 

ముగా (వేలి నుంచవలెను. కొందజు శివశ(కాభినయమును కటకాముఖ 

మధ్యమాంగుళీ (పయోగమున సాధంపదలచుట యుక్తము కాదని 

గర్హింప వలెను, సూచిముఖమునకు గల యిట్టి (పాధాన్య 

మితరముల విశిష్టత నపహరింపదు. 

ల౮లాశుకతు ౦ డః 

అంచితాంగుష్ణ సంలగ్నా చంద్రలేఖేవ తర్ణనీ 

నిమిళానామికా మధ్యా కని షే వలితోర్యగే 
అ 09 

యకాాసొ శుకతుండః స్యాద్యథార్లాఖోో విసరనే 
థి జ 

ఆవాహనే దిక్ ఇత్యుక్కౌ నాహమిత్యాది దర్శనే, ౨౮౫ 

౭. శుకతు౦ండ ము 

చం[దలేఖ వలె వక )ముగా అంగుష్టు సంలగ్నముగా తర్ణని 

యంచితమై యుండు నేని అనామిక నిమితేము నియతమై యుండునేని, 

నడిమి (వేలు కనిష్యక్ర వలితములై యూర్గముగ నుండునేని శుక 

తుండ మను వాస్కమగును. శుకతుండ మనుట సార్థకము. ఇది 

విసర్ణ్షనమున ఆవాహమున వినియుక్త మగును. “ధిక్ * అని నిందాయుతే 

ముగ ననుటలో నుపయోగించును. “నావాం, న త్వం, న కృత్యం” 

“నేను కాదు. సీను కాదు. చేయ వలయు నది లేదు” అని యనుట 

లలో వినియుక్త మగును, ని పే. ధార్థమున నిది యున్నను నిత్యము 



ఆ౦గికాభినయము ౧౩౧ 

నిహేధమె దీని పని కాదు. యాచనమున నిది యున్నది. ఒకడొకటి 

యాచించు నపుడు కలుగు ఈర్ష్య గీ కఅపహాములో వినియోగ 

మున్నది. 

శుకతుండమున కరాళవహాస్తముతో సంబంధ మున్నది 
కొన్నిటిలో సంబంధ ముండును, కొన్నిటిలో నుండక పోవచ్చును. 

ణా హంసా స్యః 

ఆంగుష తరనీ మధ్యాః సంగతాగాః పరస్పరం 
ల జ 

విరలోర్వే పరే యత మతో హంసాన్య ఇత్యసౌ 
ల 

శ్రక్తత్వం మృదుతాల్పత్యం మర్షనక్షేపణాదిషు 

కించిత్సస్పందమానాదౌ యథాయోగం విదీయతే ౨రా టు 

జా హంసా స్య ము 

అంగుష్టము తర్జని వముధ్యమాంగుళులు మూడును పర 

స్పరము సంగ తాగములై యుండగా, మిగిలిన రెండు అనామికా 

కనిష్టికలు విరలములె యూార్ల ముగ నుండు నేని హాంసాస్య నును 

హ_స్త మగును. హంసాస్యమునె హంసన క మందురు. తీ_త్తదాకార 

విశేవమున వామౌా చిత్యీము పరి[గ్రాహ్యాము కించిత్పస్పందితా(గముగ 

నుండు నీ హ_స్తమున నము, అల్పము, శిథిలము, లాఘవము, 

నిస్సార మభినయించుట యు_క్రము. మర్దనము శ్నేపణము మొదలగు 

వానిలో నిది వినియు క్త మగును. మథన విధూననము లందు నుండును. 

౧౦. కపి తః 
డా 

కటకాముఖ మధ్యాది కనిష్టాంతా అధో యదా 

తలమధ్యసితా(గాః స్యుః కపితో=సౌ నిగద్యతే ౨౯౦ 
థి థి 

తోమరాసి గదా చ్యక కుంత సాయక శ క్తిషు 

ఛురికాస్సోటనే సత్యే వథ్యే (శేయసి వేష్యతే 



౧౩౨ నృ తరత్నావలిీ 
pan) 

కటకాముఖ హాస్తమున నిరూపించిన మధ్యమానామికా 

కనిస్టైకాంగుల ములు (కిందుగా నుండీ తీలమధ్యమున నగ భాగములు 

కూడి యుండు నట్లుగా నున్నచో కవిత్ధీ మను హస్త మగును, 

తోమరము, ఖడ్గము, గద, చకము, కుంతీము, బాణము, శక్కియను 

నాయుధము లందును వినియుక్త మగును. సత్యము పథ్యము 

(ేయన్సు లందును వినియుక్త మగును. కకిత్భేము వెలగకాయ, 

తడాకారమున నిందు వేళు లుండును గాన కిట్టీ నామము సార్థ 

కము సత్య పథ్య శేేయ స్పూచకముగా ఛోటికా స్ఫోటనము 

చిటిక వేయుటయు నిందు సంగతే మగును. 

౧౧. శి భఖ రః 

తర్హ న్యపి తలస్థాగా) కపిత్తస్య సము చ్చితః ౨౯న 

అంగుషను యదా హ నః శిఖరఃకీరంి తన దౌ 
© DD 1 — జాణవే 

గృహణే కాశపాకాదౌ శక్తితోమర మోచనే 

కాంతొనాం కుంతాలో శే పే చరణాధర రంజనే 

౧౧. శి ఖరము 

క పిత్లే హస్తమునకు సంబధించిన తర్జని వేలును అ) 

భాగమును తల్యప్ర దేశమున నుంచగా అంగుష్టము సము(చ్భిత మై 
“యున్న చో శఖర చను అను హస్త మగును. ముష్టి హసముతో కొంత 

సంబంధ ముండుట కొన్ని ట నున్న ది. ఇందు కవిత సంబంధము కలదు, 
పిని కన్నిటికి పరస్పరసంబధ ముండుట పరిగాహ్యము. లతుణము 
వేలుగా నున్నదని భావించ రాదు. ఆకార మేకవిధము 

కాశపాశాదుల గహాణము నందును శ క్తితోమరముల 
మోవ.ణము నందును, కాంతల కుంతేలముల నెత్తుట యందును, 

చరణరంజన అధరరంజనము లందును శిఖరహ_స్తము వినియుక్త 



ఆ౦గికాభిన ఆప.ము చ౩౩ 

మగును, పియోగానుసారమున గండతలము నుండి మై భాగము 

నకు అలకల నెత్తుటలో నీ హస్త మున్నది. అలకల కుటిలీకరణము 

నకు నిది కోప లను. 

౧వ ప ద్మ కో శః 

అంగుల్యో యత సొంగుష్టా విరలా కుంచితోర్హ్వకాః 

ఆసన్నాగ్రుప్రదేశాః స్యుః దరహాస నరోజవత్, 200 

పద్మకోళశః న విజ్లేయో బాలికా కుచ దర్శనే 

కపిత్త శ్రీ ఫలాదీనాం [గహణే చాయమిష్యతే 

గా. పద్మ కోశము, 

పద్భకోశము. నందు వేేళులు సిరలముగా నుండ వలెను, 

'అంగుహ్షముతో కూడి కుంచితములై యుండ వలెను, అసంగ తాగ 

భాగముగా జొర్త (ముగా నుండ వలెను, ఇందు “ఆసన్నాగ) (పదేశాః 

'స్యు” అ(గ(ప దేశము లాసన్నములె యుండుట కలదు. నాట్య వేద 

మున “అసంగతాగాఃి” అనియే యున్నది. “పద్భన్వ్యేవ కోళః, 

అభ్యంతరం వినతం యస్య” అని స దార్థము. పద్మమునకువలె 

కోశము అనగా అభ్యంతరము వినతేముగా నుండుట యని దాని 

భావము. కోశపదమునకు అభ్యంతీ రార్ట్యమును గహించిన వారు 

అసంగ తాగఏత్యము భావింతురు. పద్భకోశము ముకులము మొగ్గ అని 

భావించువారు ఆసన్నా(గత్వ మభిమానింతురు. ఈ గంథముననె 

ముకుల వా_స్పమునకు అతు,ణము నిరూపించు నఫుడు అయిదు (వేళులు 

సంగ తాగ్యములుగా నుండుట యున్నది. కానున ముకుల పద్భ 

కోశ భేదమునకు ఇచట అవా అని పాఠ ముండుట' 

యు కృముగా నుండును. ట్ర్ పద్మకోశవా స్త స్తము కొంతగా వికసించిన' 

పద్శృమువ లె నుండును, పరః వరన వా స్త్రము బాలికా కుచ దర్శన 



౧౩౪ నృత రత్నావలీ 
లీ 

మున ఇంత యున్న దనుటలో వెలగ మాేడు ఫలముల నభిన 

యించుటలో వినియుక్త మగును “కుదా దృశ్వేతే అనేనేతి కుచ 
దర్శనం పద్భకోశః” ఈ హ_స్తమున నారీకుచము లోచనగోచర. 
మగును, ఇంక్రను సుళ్లిష్టము లగు వినియోగ విశేవములు కలవు. 

౧౩, కాంగూలః 

హంసా(గస్య నతానామా విశ్రిష్టా[గాస్రికాగ్నివత్ 

యత్యాంగుష్టాదయ స్తినః న కాంగూలో౬భిధీయతే 
శిశూనాం చిబుకస్పర్శే స్యల్పకే తరుణే ఫలే 

స్యాద్వధూ రోషవాక్యేషు సో౬ంగులీ క్షేపజై॥ పునః 30౪ 

౧౩5, కాంగూల ము, 

ఈ కాంగూలము ఖాంగూాలము కాంగులము ఖాంగులము 

జరులతో నున్నది. హంసాస్యమునకు సంబంధించిన విధముగా 

అంగుష్టము తర్జని మధ్యమాంగుళులు (కేతాగ్ను ల వలె విశ్గీప్రములై. 

యుండును. ఆహనసీయము, గార్హ పత్యము, దవ్నీణాగ్ని యనునవి 
(శేతాగ్నులు. అనామిక నత మె యుండును, అట్టుండ నిది కాంగుల. 

వాస్త మగును, మధ్యాశర్ణనులు విరలము లగుట అంగుష్టము న్లిఫ్ట్ర 
ముగ నుండుట్క అనామిక వకముగా నుండుట్క కసీయసి యూర్ల 
ముగ నుండుట యచేన్షీ తము. 

కంగు వన (పియంగును. దాని నాకర్షించు నది కాంగులము., 
కాంగులము వృళ్ళ్చిక మని కొంద రనిరి. శిళువుల చిబుక స్పర్శన 
మున నిది యుండును. అల్బముగా నుండు తరుణ ఫల నిరేశమున 

నిది వినియుక మగును. వధూ రోవవాక్యములలో (వేళుల విద 
లింపులతో కాంగులము సహకరించును. దీనిచే మరకత వె 

QQ 

గూ ర్యాది 
( 



ఆంగికాభీనయ ము ౧8౫ 

(పదర్శనములలో పుష్పాది (పదర్శనములలో గూడ దీని వినియో 

సము గుర్వించున ది 

౧౪ ముషిహ సః 
ద 

శిఖరస్య యదాంగుష్టో మధ్యమాం కీడయన్ స్థితః 

తదా మషిరితి ఖ్యాతః ఖడకుంతాదిధారణె 
(9) ౧ 

[పవాహే గాతసంవాహే రననిష్పీడనాదిషు 

నిష్బీడే దోహనేంగుషః తాసాం గర్భసితో ఒపి చ ౩౧౦ 
థి థి 

౧౪. ముషిహ సము, 
(we) తాబ 

శిఖరహాస,మునకు సంబంధించిన అంగుష్టము మధ్య 

మాంగులివీడన మొనరించుచు నుండు నేని యది ముష్టీహస్త 

మగును. ఖడ్గకుం తాదిధారణమున నిది యుపకరించును. (పహరమున, 

గాతసంవాహనమును రసమును వీల్చుటయందును మన్ను పిసికి 

ఉండలు చేయుట యందును, పాలు వీతుకుట యందును ముష్ట్ హాస్త 

ముపయూగించును. అట్టి సమయమున నంగుష్ట మంగుళుల మధ్య 

నున్న దై యుపకారి యగును. కరతల మధ్యభాగమున వాస్తాంగు 

భులు నాలుగును బాగుగా కూడుకొని యున్న ప్పుశు వానిపై అంగుష్టు 

మున్నష్రూడు ముష్టి యయినది. (వేళులసె నున్న అంగుష్టము మధ్య 

మాంగుళముపై గట్టిగా నొక్కిపట్ట యుండ వలయును. (ప్రతిమల్లుని 

ప్రకోపము పట్టుటలో ముష్టి యుండును, దోహానాదులలో అంగుష్టము: 

గేళులమధ్య నుండుట నీ గ్రంథ ముప బేశించుచున్నదది. 

౧౫. చతుర 

శిష్ట పుసారికాన్త్రి.సః కనీయన్యున్నతా తథా 

మధ్యమామూలగో?ంగుషో యద్యెవం చతుర స్తదా 



౧౩౬ న్భ, త్త ర త్నా చః ల్రీ 

స్యాదేకహల్పమధ్యాతి ద్యాభ్యాం పద్మదలాక్షిణీ 

కించిన్మండలగత్యా తు తాభ్యాం తత్త్వ (తపాదికం 

ఊర్హ్వగేన నితం ర్వక్తం మండలేన కరేణ తు ౩౧౫ 

పేతం నీలం తథా.వర్షరి మృదితేన పృదర్శయేళ్ 

౧౫. చతుర ము, 

మూడు(వేళులు శ్లిప్లములు (పసారితములు కాపలెను. 

కనిష్టిక యున్నతముగా నుండ వలెను. అంగుష్టము మధ్యమాంగులి 

నళొాలమును పొంది యుండ వలెను. అప్పు డది చతుర మను వాస్త 

మగును. నాలుగు (వేళు 'లంగుష్టు నిష్ట మై యున్నంగువ నిది 

చతురము. చతురశబ్దము అచ్ ప్రత్యయాంతే మయిన అకారాంత. 

శబ్దము. ఒక విన్యాసమున అల్బ్పమధ్యాదులను అభినయించునది. రెండు 

వాస ముల నిన్యాసములచే పద్ధదలాత్న, యభినయము సంగతము, 

నయనము లభి నేయము లయినఫు డుపమానో పమేయ భావము ఉండగా 

పద్దదలాదికము (పదర్శిశో మిగు సప్పు డొక హస్త ముచితము 
కాదు. కించిన్నృండల కృతే మయిన పహాస్తమున త _త్త్యము లజ్జ 

మొదలగు వాని నభినయించునది. తత్త మనుట స సత్త్వము సత్యము 

నగును. ఈ వీధానమున ఏకృృళనివారిత చరితాభినయ మిష్ట్రము. 

వీతేర్కి తాభినయము నిష్టము. వికృత (పకార మొకహస్తమున 
జేయుట యున్నది. ఆవేశానావేశము లందు శెండు హొప్తములచే 
నొనరింప వలయును నానావర్లములను చతురహస్తమున ప) యో 

గింప' దగును. ఊర్ల హస మున సిత వర్షము, రక్ష వర్షము, మండ 

లాత్ముక వాస్తమున వీతవర్ల రము, మృదిత విధానమున (నలుఫుట). 
సీల వరమును (ప్రదర్శింప దగును. ఆ యా వాస సృవిన్యాసమునకు ఆయా 
వినియోగ విశేవమునకు ఆంతర మయిన సంబంధము కలదు. బది. 

భరతవి ద్యానిపుణుల విజ్ఞానము. 



18] ఆఅఆ౦గికాభినయము ౧౩౭ 

౧౬. (భమ రః 

లగ్నా గే? మధ్యమాంగుషొ తర్తనీ కుంచితా మనాక్ 

విరలోర్వే వరే యత [భమరస్యోఒభిధీయతే 
ధి 

దీర నాలాబ కహార కుముదోత్పల ధారణే 
యు జ ౧ 

పృసాధనే మృగాక్షిణాం కర్రప్మత (పధారణే ౩౨౦ 

రా౬. (భ మ రమ్ము, 

ఈ హా స్తమున మధ్య మాంగుష్టములు "రెండును అ(౫ 

భాగము లందు లగ్నములుగా నుండును, ఇట్ట అగ*్శసంయోగనము 

నకు సందంశఛ మని వేరు. “సందంశో౬(గ భాగ” తర్జని పాంచ 

ముగా కుంచితము కావతెను మిగిలిన రెండు (వేళులు విరలోర్ల్య 

ములె యుండ వలెను. అప్పు డది (భమరము. (ఛమ రాక్చతి 

యుండుటచే (భమరము. ఈ హస్తమును దీర్ణ నాళము కల పద్భము 

అము శలువలను (అబ్బ - కహ్లోర కుముద - ఉత్పల) భారణమున 

వినియోగము పొందును. వనితల యలంకార విధానము లందు 

నుపకరించును. కర్ణపత ధారణమున వినియుక్త మగును బెద 

రించుటలు కోపించుటలు ఉన్నపుడు (ఛమరహ_స్తము విచ్యుతము 

సశబ్దము నగును, 

౧౭. అరా లః 

విరలే వలితో ర్థ్వా శ్చేన్మ ధ్యాద్యాః ఫణిమ స్హకే 

అరాలః సత్త్వ శౌండీర్య ధైర్య గాంభీర్య కాంతిషు ౩౨౦ 

వారణే సౌరభాఘాణే స్వేదాపనయనాదిషు 

కేశ సంగహణోత్కర్ల లీలయోశ్చ నతభుూవాం 

౧౭. అరాల ము, 

సర్పశీర్ష మను పూర్వము నిరూపించిన హస్తము నందలి 

మధ్యాంగులి మొదలగునవి వలితము లూార్గములుగా నుండునవి 



౧౩౮ నృత్రరత్నావలీ 

యయిన-వో అరాలహ స్థ మగును. తర్జని వేలు ధనుర్న తీముగా 

నుండుట, మధ్య మానామికాక నిష్థీకలు తర్గనీవృష్పమున నమోపములో 
నుండుటయు నిందు స్రీ(కారము, అంగుష్టము కుంచితముగనె 
యుండును. మధ్య మాది(త్రయము కొంత వలితమె యుండుటయు 
నిచటి న్యరావము, అ రాల వత్ము, అరాలకుంతల  యనుటలో 
అరాలపదము కుటిలాక్టమున నున్నది. దీనిచే సత్త్యము కౌండర్యము 
ఛైర్యము గాంభీర్యము కాంతి యనునవి యభినేయము లగును. 
నీవారణమునందును పరిమల మా(ఘాణించుటయందును, స్వేదమును 
నీవారించుకొనుటయందును వినియుక్త మగును. వనితల కేశసం(గవా 
మున సమధిక లీలలందును అరాళము వర్తించును. “పుణ్యావాం?”” 
మొదలగు ఆళీర్యాదములు హితప ర్యాయము లయిన సుఖ భావములు 
దీనిచే నభినీశములు కాగలవు. తప తాకహస్త కర్భలుగా నిరూ 
పించిన వానిని వనిత లరాల హూ_సయోగమున నభీినయింప వచ్చును. 

జ్ ౧౮౨ హ౦నవపక్షక। 

పతాకాంగుల యన్త్రిసో మూలేష్వ వనతా మనాక్ ౨౫ 
కనీయస్యూర్హ్వగా యత న కరో హంసవక్షకః 
స్పర్మేఒను లేవనే గండనం[శయే స్యా త్వ్పంతిగహే 
ఆవాస గాాతసంవాహే రోమాంచ పృము ఖేష్వపి 

౧౮, హ౦నప క్ష ము, 

ప తౌకవహా_స్థ్హమునకు సంబంధించిన మూడు _వేళులు మూల 
మున కొంతీగా వంగినవగుట కనిష్టిక ఉార్ట్య్రముగా నుండుటవలన 
హొంసపశుము అను హస్త మగును, ఇందు అంగువ్ప్చము కుంచితముగా 
నుండుటయు నిచట వివశ్లీ తము. మూడు వేళు లవనతములగుటయె 
కాక (పసారితేములై పరిళ్లిష్తములునవై  యుండదగును, ఇది స్పర్శా 



ఆ౦గికాభినయ ము ౧౩౯ 

అనులేపనములందు వినియు క్షమగును ఈ స్పశ్శ్నానులేపనములు 

కపోలా[శయము లయినప్పుడే యీ హంసపతు మున్నది. (ప్రతి 

(గవామున (పసరించును. ఆవాప గా(త్రసంవావాన రోమాంబాదు 

లందు వినియోగము పొందును. హానుధారణ రూపవుయిన గండ 

సంశ్వయకర్శలో నిది సహకరించును. (బాహ్మణుల (పతిగ )హో దమ 

నాదులలో నిదియున్నది, ల _స్తనాంతరస్థితితో నుండు వి(భమ 

విశేషములు నేత త్కార్యములు, శృంగారాదిరసముల న్యభిచారి 

విశేవయోగమున వాంసపతము సుందరము. 

౧౯ా, అ ర్ట చ ౦0 [దః 

భుజంగశిరసోఒంగుష్టో యదా స్వాద్దూర విచ్యుతః 

ఖ్యాతో ఒర చందనామ్నాసా బలనిరాటనే తదా ౩3౩0 
ఇ ఖు 

కల శేందు కలాకాంచీ మధ్య కుండల కంబుషు 

యథాయోగం కృళాంగీనాం నీలాదొచ విధీయతే 

౧౯. అరచంద్రము. 
ధి 

సర్పశీర్షమను పహాస్తమునకు సంబంధించిన అంగుష్థము 

దూరవిచ్యుత మగునేని అర్ధచం(దమను హస్తమగును. అర్గచం[దమను 

చేరు నామసం శేతముననె విశ దార్థము సార్థకము. లోక(సిద్ధము. 

అంగుష్టము ధనువువలె వినతీము కుంచి* మగుట, మిగిలిన నాలుగును 

ధనురాకారమున నంగుట దీని రూపము. ఈ అర్హచం(ద్రహసన కర్మలు 

భావానుసారమున _ సవిశేవముగా నున్నని. బలనిక్హాటనమున 

అనగా బలా త్కారముగ నిష్కానన మొనరించుట వెడలగొట్టుట 

ఉపయుక్త మగును. కలశము చం[దకల కాంచచీమధ్యము కుండలము 

కంబువులను పిదర్భించుటలో నిడి వినియుక మగును, శ్రీలకు 

సంబంధించిన లీలాది విశేషములందును అర్గచం[దము యథా యో? 



౧౪౦ నృ త్తరత్నావ లీ 

ముగ నుపకరించును. అర్ధ చంద, పహాస్తమునకు సంబంధించిన 

వినియోగ విశేషములు సం[పదాయపరంప రాతిచ్చేదమున పిశిప్ట, 

విధులలో స్పష్టముగనె యున్నవి. 

౨౦. సందం౦శః 

అరాలస్య యదాంగువ్వ తర్షన్యో స్పంగతి స్టదా 

సందంళ న్రివిధస్పోఒపి స్యాదగ ముఖపార్శ జః 

అన్యోన్య నఖసంశ్లేషా ద్యగ సందంళకో భవేత్ 33౫ 

గథనేఒ పచయే సూక్ష్మ పుష్పాణాం గృహణే పునః 

సూత్యకేశ తృణాదీనాం శల్యాద్యుత్సాటనాదిషు 

ముఖసందంశక స్తద్వ త్సంశ్లేషా ద్యగపర్వణోః 

వితరే= సొ ధిగిత్యుకౌ వృంతా త్స)సవమోచనే 

[వవాల రచనావరర్తి శలాకా లేఖ కర్మసు ౩౪౦ 

లాక్షా నిష్బ్పేడనే నేతరంజనాదే [జాయతే 

ముకాదివేధనే బాణీ బృహ్మసూతృస్య మార్లే 

లక్ష్య ధ్యానే గుణాదొచ సద్వితీయో ఛవేదసౌ 

తదైవ పార్మ్వసంశ్లేషా తృందంశః పార్శ్వజోమతః 

నదోషవచనం కుత్సా మసూయా పేలవా దిచ 3౪౫ 

హస్తపయోగనిపుణో వామేనానేన యోజయేత్ 

౨౦. సంద ం౦శము, 

అరాలహస్తమునకు సంబంధించిన అంగుష్టము తర్జని అను 

రెండు వేేళులకు సంగతి యుండునేని యది సందంశము అను హస్త 

మగును, ఇందు మధ్యత ల మాభుగ్నమె యుండును. ఈ సందంశము 

మూడు విధములు, 

౧. అగ )సంద౦ంశము ౨ ముఖజసంద౦శము 

5 పార్శ్వగతే సంద౦శము, 
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౧, ఆ=గునందంకళయు 1 అన్వోన్యము నఖసం శ్లేష మున్న చో 

న్యగసందంశము. పుష్సముల (గథనమున పుష్సాపచయమున సూత్ము 

పుష్పముల గిహణమున వినియుక్త మగును. తృణ పర్ష్మ కేశ 

సూతగ్రహణమున నుపకారి, శల్యములయిన కంట కాదుల 

సము త్చొాటనమున సహకారి, 

౨, యుఖిజనందంళయు: - (వేళుల చివరికణుపుల సంబంధ 

మున్న చో ముఖజసందంశ మగును. ఇది వితర్శమున నుపయుక్త 

మగును. ధిక్ అని నిం దార్భము నిభాపించుటలో సహకారి యగును, 

వృంతమునుండి పుష్పమును విడదీయుటలో నుపకరించును. పగడముల 

కూర్పులో, లేతచిగురుల రచనలో, వర్షికర్న ఛల్రాకార ర్భ లేఖ్యకర్శ 

లలో లాశానివ్పీడనమున నేతరంజనమునందును వినియుక్కమగును, 

ముత్యములను సూ(తమున గూర్ప్చునపుడు, బాణము కూర్చునపుడు, 

(బహ్మాసూత్రము మారన మొనరించునపుడు, ధ్యాన మొనరించు 

నపుడు, సూత్మ బాణలత్యుమునందు నిది సద్వితీయమై వినియుక్త 

మగును, హస్త్రద్యయమున కాధారముగ నుండుటగు ర్వింపవ లను. 

ర, పార్వునందంళమయు;- పార్శ్య భాగమున గలుగు సందంశము 

వలన పార్శగసందంశ మగును. వాస్త ప)యోగనిపుణుడు బాగుగా 

గుర్తించి దోవయుక్కమగు వచనమును కుత్పితవముగు విధానమును 

అసూయను వేలవమగు విధానమును అగారవమగు రీతిని ఈ వాస్త 

మున పి)యోగింపవలెను 

ఈ సందంశ ప్రీయోాగమును శ్రీలొనర్సవలయుట 

యిందలి విశేవము., కావున నా యా వినియోగ విధులందున్న 

సౌకుమార్యము వ్యక్త మగును, 



౧౪౨ నృత రశ్నావలి 
అణాల 

౨౧. ముకులహ స్త | 

పంచావ్యంగులయో యత సంగతా(గాః సముచ్చి;తాః 

ముకుతోసొ సరోజాది ముకులానాం నిరూవణే 

అర్బనే దేవతాదీనాం బలే కాముకచుంబనే 

వలయామోచనే పంచ సంఖ్యాయాం చాయ మిష్యలే 3౫౦ 

చిం, ముకులహ స్తము 

అయిదు (వేళులు అగభాగమున సంగతములై సము(చ్చి 

తములై యున్న చో నది ముకులమను హస్తమగును, పద్మములు 

మొదలగు వాని మొగ్గలను నికూవించుటలో నిది వినియుక్తమగును, 

చేవతాదుల యర్భనమున నిది యుపకారి బలి పూజావిథానమున 

నుపకరించును. కాముకచుంబనమున ముకులము ముద్దుగా నుండును. 

వలయములు - కంకణములు - గాజులు పట్టుటలో నిది (పసరించుము. 

పం చసంఖ్యానిరూపణములో ముకల ముపకరించును. విట చుంబన 

మున ముకులము ముచ్చటగా నుండును. విటచుంబన మిట్లుండును, 

స్యాభిపాోోయ మావిష్కరించుటక్షై వనితల సన్ని భానమున విటులు 

తమవాస్తములనె ముకులిత మొనరించి చుంబన మొనరింతురు. 

ఇదియొక విధము, మరియొకవిధ మిట్టుండును. వనితీల కుచ చిబుకాది 

స్టానములను అంగులిపంచకముతో నుకుమారముగా స్పృశించి . 

“చ్చుమ్, ప్పుమ్ గా సశబ్దముగా చుంబించుట విటచుంబనము. ఆ 

యా స్థానములందు నఖస్పర్శనము చుంబనము కామతం(త (పసిద్ధము. 

వి౨ ఊఊ ర నాభక౭ః 

అంగుల్యః పద్మకోశన్య నితాంతావనతా యది 

ఊర్తనాభో భవేదేషాం శిరరకండూయనే కరః 

కర్షాళ్మ చౌర్య కేశాది గే కుష్టస్య దర్శనే 

చిబు'ే స్వ్తికీ భూ తే శ్వాపదానాం నిరూవశణే 



ఆ౦గికాభినయ ము ౧౪౩ 

౨౨. ఊర నాభ ము, 
ea 

పద్భకోశమునకు సంబంధించిన అంగులులు మిక్కిలి 

యవనతేములై యుండునేని యది ఊర్హనాభమను హ_స్తమగును. 
తలను గోకికొనుటలో నీ వాస్స ముపయోగించును. కర్హాశ్ళ ఒరిపిడి 

రాయి గహించుటలో, చౌర్యములో, కేశ గవాణములో, కుష్టవ్యాధి 

నభినయించుటలో నీవా స్త ముపయు_క్తముగును. క రాశ్శము నికపో 

పలము, చిబుకమున నీహా సము స్వ_్రిక రూపము కలదై మృగముల 

నినాపణమున నుపయు క్తమగును. ఊర్గ నాభీ యనునది అల్లిక వేయు 

సాలెపురుగు. _ ఊర్ల నాభి శబ్దమునకు మత్వర్థియమున అచ్ (ప్రత్యే 

యము రాగా జార్టనాభ మయినది. 

౨౩. అలఅపల 
లా 

వ్ 

ఆవర్హిన్యః కనిష్టాద్యాః విరలాః పృ 

యస్మిన్నంగుల యస్సోయం సముదిషోఒల పలవః 
(are) oe) 

కస్యత్వ మితి నా స్తీతి ప్రతిషేధా యభాషణో 

నూనే్యేచ వచనే ప్రీణా మాత్మసంభావనేఒ పిచ 

అలపద్మ మముంపా9హు శ్పలపద్యా నుకారత కః 

గాః క్రమాత్ 3౫% ౫% 
FX 

౨౩ అలప ల వ ము, 

ఈ హస్తమునకు సంబంధించిన అంగుళ్లులన్ని యు క నిష్టి. 

కాది(క్రమమున వ_్హనా పరివర్తనమున నావ ర్శితములగునేని, పౌర్చ్య 

గతములై. వికీర్ణములు నగునేని అలపల్లవమను వా_స్తమగును. దీనికే 

అలపద్మక మనియు చేరు కలదు. “ఇయ _త్రిత్యరః, చలచలత్పల్ల 

వాకార త్యాత్ అలపనల్లవః” గతికలది అరము అలము చలమని 

ఛావము. చలత్పల్లవాకారమున నుండును గావున అలపల్ల వము. 

పతిషేధాభినయ మొనరించుట క్రై యిది యుపయోగించును, “నీ 



౧౪౪ నృ త్తరత్నావలీ 

వెవరి వాడను? లేదులే” అను మి ధ్యాధి వే పార్రమం దలపల్లవ ముప 

యోాగించును. ఆడువారి శూన్య వచనాభీనయమున నిది యుపకారి. 

వారి ఆత్మ సంభావనమందు సవాకారి. “కబ్బాస్త్రు మసశత్ర్స 

యుక్తం ఆ శాన మసచ్చాంస్రు మనుటలో నిది యుండును చల 

పద్యానుకార మున్న ందున అల పద్భ మనుట సార్ధక మందురు. 

౨౪. తా మ; చూడ 

భ9మరస్య యదానామ కనీయ స్యా తలే స్థితే 3౬౦ 

తాయమ్రచూడ _స్రదా జేయః కుక్కు కే౬ల్ప నిరాకృతొ 
న ష 3 న సశ బ్ద విచ్వుతః తాలే శయ్య విశ్వాననేక్షణే 

ఆహ్వానే దాలకాదీనాం భర్తనే నృప జృంభణే 

౨౪. తా్యమచూడ ము, 

భమరహాస్సమునకు సంబంధించిన మధ్యమాంగుష్టములు 

సంలగ్నములె యుండగా, (ప చేరిని వ(క్షమె యుండగా, చివరి వేళులు 

రెండును తేల భాగమున నుండగా, త మచూడ హస్తమగు నను 

భావమును అలకుణవాక్యమున (గహింపవలెను. చూడా ముక్క 

కంక్కుుటాకారమున నుండును. గావున త్మామచూడము తామూ 

లము నగును. చివరివేళులు అల్పముగా నిరాకృతములై 
యుండుటయు నిందు వివశీతము. కాలమానము ననునరించు 

తాలవిభానమున, నీ ఘత్యమున, విశ్వాననమున, కలా కాష్టాని 
మేషోత్మక వణములందునుు బాల కాదుల యాహోగనమున భర్హ్సన 

మున రాజవిజృంభణమున తా మచూడము (పసరించును. బాలాలాప 

నిమంతణమున నిది వినియుక్త మగును. 

ఈ నిరువించిన యిరువది నాలుగు హస్తములు అన 

యుత హస్తములు, అసంయుతహస_ము లిన్నియే యని కాదు. 



19] దంగికాధినయము ౧౪> 

కోవాలామ లన్యహస్తముల గూడ నికోశించిరి. 'ఈ అసంయుతే 
వాస్తములె వత్యుమాణ సంయుతేహస్తముబలకు నిదానములు. ఇతరు 
ల౦ంగీకరించిన హాస్త ములు, 

అర్హప తాక - మయూర - చందకల ఆ 

తి)కాల - సింహముఖ 

ఇట్ల హా స్థములు పూర్వనిరూవితవా_స్తముల పరస్పర 

మిశిణమున గలుగనచ్చును. ఈ హస్తముల పినియోగవిశేవము 
లును. పూర్యోదితీములక స్న నంతగా  వేజబుగాలేవు. కొన్న టికి 

పినియోగములను నిహావించుసప్పుడు “ఆడది పదములు కలవు, ఆది 

ప దాభ్యూవ్యూములు ఇశరవా స్త వినియోగ స్థానములుగా నిగ్షష్టము 

లయినవి. పనిలో పూర్వహ_స్తము లె వినియు కములు కాగలవు. 

నంయుత హా స్తా కీ 

యం లుంజలిః 

పతాక తలయో?ః శేషా దంజలిః హృణతొ క్రమాత్ 

భూదేవ గురుదేవానాం వక్షోవ క్ర శిరః స్థితః 3౬౫ 

కోందే చ వరిహాసిచనా నా_స్త్యయం నియమః పునః 

సనసంయు తహ స్ ములు, 

సంయుతహ స్తము లసంయుత హూ సములనుండియె యుత్సే 

న్నము లగును, అసంయుతవా స్తములు అన్యసం్లేపషముపలన 
సంయుతహ_స్తము లగును. ఇట్లు సముత్సన్నములగు సంయుశేహ స్త 

ములను స్గయముగా నభ్యూహీంచి గుర్తింపవచ్చును. అయినను ఈ 

సంయుకేహా స్పముల గుర్తించుట. యుక్తము, సంయుతహ_స్పములు 

పదమూడు గల వని నిరూకితము. వానిలో నిచట అంజని అను 



౧౪ నృత రత్నావలీ 
జి 

హస్తము నిరూపికమగును. చేవతా గుర్వ్యాదుల యభివాదనమున 

నిడి వినియోగము వెందును గావున ([(ప్రథమముగా నిర్షిష్టమగుట 

యు కృముగా నున్నది. 

౧ అఆ ౦దజి రి, 

రెండు పతాకహస్తముల సంచ్రేవమున్న చో అంజలి 

యను సంయుతహ స్స మగును. ఇతరవాప్తముల సంబంధము కూడ 

నిందుండ వచ్చును గాని నామాంతరము కలుగదు. సంశ్షేషమముండుట 

యావశ్యకము. రెండుహా సములు దగ్గణదగ్నణుగా స ర్యాంగుళులకు 

సంబంధ ముండునట్లుగా కూర్చు పెందవలయునుం 

ఈ అంజలివా సము పిణతిలో వినియు క్తమగును, భూ బే 

వుల వందనములో అంజలి వతుఃస్థిత మగుట యు, గురువందనములో 

అంజలి ముఖగతమగుటయు, చేవతేల వందనములలో అంజలి శిరః 

స్థిత మగుటయు వివశుతము. నాట్వ వేదములో శిరస్థాంజలి దేవవివయ 

మున, ముఖస్థి తాంజలి గురువందనమున, వకుస్థాంజలి మి(తే వందన 

మున నుండుట నిరూపిత మయినది. ఈ గం(థమున మిత)పదము లేదు. 

నమన్వారవిధానమున నీ నియమము పురుషులకు సంబంధించి 

యున్నది. (శ్రీల కభివాదనవిధి నియతముగ లేదు. వా కౌచిత్యాను 

సారమున నటు నిటు నాచరింపవచ్చును. [కోధ పరిహాసముల సమః 

యమున నిట్టి నమసాార నియమములేదు. ఆ సమయమున పతాకా 

హా_స్తములు రెండు నుపయు క్షము లగుటయు వివక్షీతేము కాదు, 

౨ కటకావర్శమానః 

స్వ సికాకారతాళి షే భవేతాం కటకాముఖొ 
అనాలో గాజు 

మణిబంధ[వదేశే చేత్ కటకావర్గ మానకః 



ఆ౦గికొలభలినయము 
౧౪౭ 

ఆన్యోన్యాభిము ఖం చైనం కేచిదాహుర్మనీషిణః 

అసౌ శృంగారకా ర్యేమ తాంబూల[గహణాది
షమ ౩9౭౧౦ 

రుష ప్రాణేశ్వరీ పాద పృణామెష్వపి చేష్యతే 
రు 

ఆ 

ఎ. కట కొ వర్ణ మాన ము. 

కటకము _ “టకమునందున్న ఆ చేతితో నీ చేతితో 

పటన కటకాముఖములు "రెండును స్వ_స్తికాశారమున సంశ్లిప్ప్టము లై 

యున్న కగటకావర్దమా సక నును సంయుగహా స్త్వ మగును. కటక 

ద్వయ మనో్యన్యాభిముఖగా నుండుటయు కట గావర్థమాన మె యగు 

నని కొందణి భావము. ఖట కావర్లమాన మనియు దీని పేరు కట 

కము కటకమునం దుంగుట అనగ"; మణిబంధ ప) దేశమున కూడి 

యుండుట యాను భోనము. ఇదె తాంబూల[గహణము ముదలగు 

శృంగార కార్యములందు వినియు కృ మగును. కట కావర్థమానము 

ననుసరించి విటగతి ననుసరింపవలె నని విధి యున్నది. అవస్థా భేద 

మున గతినిరూపణ మావశ్యకము కావున నిటావస్థలో ఏ సంయుత 

వాస్తానుసారమున గతి ననుసరింపవలెను. అట్టి విధానమున నే కోపిం 

నకామినిపాదపణామములందు నిది యు_క్తమగును. విర 

హిణిపై నెన్నెల బడకుండుటకు వానచినుకులు. పడకుండుటకు 

విలాసమున కు హుందాతీనమునకు ఛత్ఫము పట్టుటలో ల్సి కటశావర్ల 

మానక నూవశ్యకము. 

స్వ్యాదరాలీకృత సోయం వామపార్శ్యగతో యదా 

ఉతానశు తదా జేయః స్వ నికో మునిసమ్మతః 
జ ఖా 2 

దీరవను వనోతుంగ భూ వి సీరాంబుదా వ్యయా॥। 
యు జాతి అటో న గా 

విచ్యుతేన న్నాం యో జ్యాః పతాషే నతు యూషితాం 92౫ 



౧౪౮ నృత రత్నా వ లీ 

యుతానములె, నామ పార్ళగతములై యున్నచో స_స్టీక మను — a. 
యై. రం జానే 

సరిదయ ఎంటా స్త మసన. ఉట్టుుతుట ముసిపపి శమము, ఒతాజాహా స్ట 

"యోాగమునగూడ స్వస్తిక మున్నది. అయినను మణిబంధన విన్యసన 

మంతట ననుయాయి ధర్నృము, సృురుము థ్రీ స స్తేకముచే దీర్భములుగా 

నున్న వస్తువులను వనములను సమున్నత భూములను విశాలసాగర 

మును విశాలాకాశమును సూచింపదగును. ఫుఠకుషులు విచ్యుతవిధాన 
మున సూచీంతురు. శ్రీలు ప తౌకస్వ స్థికమున సూచింపదగును, 

ల క ర్క ట 

కరయోః కరశాఖా।న్ఫు రనోన్యాంతర నిర్లతాః 

యత్సాసౌ కర్కటో బ్లేయో జృంభణే హనుధారణే 
స్ఫూలాంగే గహజే కంబోః ఆలస్యాచ్చాంగ మోటనే 

శే 

ల కర్కా ట ము. 

చెండుకరములక సంబంధించిన కరశాఖ లనదగు (వేళులు 
అన్యోనాంత ర నిర్ణ్లతీములె యున్న చో అన్నోన్యామంత్ రము లనుండి 
వెలువడియున్న చో నది కర్కటహా స మగును. కెంజెండ కాయలు 
అన్యోన్య మెదురుగానుండి కోరలు సాచి యున్నవిధమున వేళు 
లున్న చో కర్కటహ న మగును. ఇది జృంభణమున హనుధారణమున 
న్థూలాంగమున కంబుగహణమున ఆలస్యముగా నొనరించు నంగ 
మోటసమున వినియుక్త మగును, మదనకృతమయిన అంగ 
మోటన మొనరింపవలసి యున్న పుడు కర్క_ట[(పయోగ మావళ్య 
కము, నిద నుండి లేచువాని ఆన్రలింత నభినయించునపుడు కర్క-ట 
మావశ్యకము. 



అఆంగికాధీనంయ ము ౧ళ౪డొ 

౫. కసోతకః 

అన్యోన్య పార్శ్వసంవైషా త్యపోతస్పర్ప శీర్తయోః 

దజస్థరాఎవగందది 3 సర నంభావణేతు నః ౩౮౦ 
య్ ఏ / . ల్ a 
చ hadi fi" 1 17) మ. * రా గా ౮ క roe న జ ఇ yuog pi byw క తా త ఇన తయా ౬ 

కార్యక కథయం తేన మపరే రూర్మకాకృతిం 
(టా 

౫. కపోతము, 

సర్పశీర హొ స్తము అసంయుశీములలో నున్నది. రెండుసర్ప 
గ జడా జా!) 

క్లీర్ణము లన్యోన్యము పార్శ్వసం శ్రైషము కలవయినచో కపోతహ స్త 

మగును. “కంప తే ఇతి కపోతః భీరు; పశ్నీ తృత్పక్ళతి రన్యోపి కపోతలో 

కంపిం'చునది కపోతము. భీరు వగు పక్షీ కపోతము పావురము, అట్టి 

(పక్చతి కల నాడును గపోత స సదవాచ్యుడు, ఈ - ఈ కపోతహ ; స్తము నామౌ 

చిత్యముననె శీతేవిషవయమనుగా నుండుట స్పష్టము. గురువులపో 

సంఛాహపీంచునస! డీహు స్తము నకుస్థముగా నుండుటను గు ర్తింపవలెను. 

వినయసూ చ నముోో (పాజ్బుఖ ముగా నుండవలెను, భయము కలిగి 

నపుడు శీత భాధ కలిగినపుడు, | త్ కంసితీముగా కపోతమును ధరిం 

కురు. కంసికపూ స్తమును వనకోగశముగ (మ్ర్లు కకూర్చువ లెను. ఇచటి 

త్ లధమస్త్రీ ఖుని భావము. మధ్యనో త్త తవు లింతగా కంవితలు 

శారు. ఈ గపోోహ స్పను కూర్మా కొరముగా నుండునని దీనిని 

వవూర్శ్మక్ష మందురు 

౬ నిషధః 

కూర్పురాభ్యంత రే ధృత్వా భుజం వామేన దక్షిణం 

అన్యం ముష్టికృతం వామే కూర్పురాభ్యంతరే న్యసేత్ 

య ద్యేతన్నిషధః సోయం స్పంభాశేషే భయే భవేత్ ౩౮౫ 

జొత్చుక్య సౌష్టవాటో ప సైర్య గర్వ మదాదిషు 
(amg 



౧౫౦ నృ తరత్నావలీ 
ద 

భట్టాభినవగుపోఒన్య లక్ష్మ దూరాంతరం జగొ 

వేష్టితః స్యాత్కపిళ్లేన ముకులో నిషధస్త్వితి 

నిదక్తి వినియాగాభ్యాం వ్యాఖ్యాయాం వ్యక్త మబ్రవీత్ 

అనేన వర్త్మ్మనా యాతా స్వ్వన్యతంతువిధాయిన।ః ౩౯ 6- 

పూర్వలక్షణమేవాన్య మేనే కీర్తిధరః పునః 

౬. నిషధ ము. 

దన్న ఇభుజమును వానముహూస్తృముచే కూర్చ రాభ్యంతరమున 

ధరించి పట్టవలెను. దశ్నీణవాస్తము గట్టిగా ముస్రీముదతో నుండ 

వలెను. దానిని వామకూక్స రాభ్యంతరమున నుంచవలెను. ఇట్టిది. 

నిషధహస్త మగును. ఇది సృంభాశ్లెషవమున భయమున నుండును. 
౯ 'త్సుక్యము సౌష్టవము, ఆటోపము, ప్రర్యముః గర్వము, మదము. 

యు 

మొదలగు వానియందు వినియుక్త మగును. 

భట్రాభినవగుపుడు విని లక్ష&ణము వేజుగా ఛావించెను. 

కపిత్థ హస మున ముకులహస్తము వేప్టీత మగుట నిషధహస్త మని 

భావించెను. అ్లు నిరుక్కి వినియోగములను నినేశించెను,. కాగా 
అన్యతంత్రవిధాత ధీ మార్లమునె యనుసరించిరి. కాని మే మిందు. 

నిరూపించిన లక్షణమె యుక్తము. కీరి,ధరు డికె నిమధహస్త 
లక్షణము చెప్పెను. కీర్తిధరభావమె మాకును సమ్మతము. 

ఇచట నీ విషయ విజ్ఞాన మావశ్యక ము. నాట్య వేదమున 

నిషధలవ.ణ మిట్లున్న ది. 

ఈ మ్వకులం తుయదా హాస్యం క విల్డేః పరి వేష యెత్ 

స మంత వ్య స్సృడా హసో నివధో నామ నామతః 

ఈ యంశమున అభినవభారతి యిట్టున్న ది. 



ఆంగికాభినయము Fy 

“ నిషధవూవా, ముకులంత్వితి, ! గహ స్మి పన్? 

సరి వేస్ట్యమాన ముకులం తద ధ్యంతీ # SS స 

ఇత్యతోశాయ నివధిః 

మా నర నాట్య వీరమున ఏం ౨ సంతో. నిష మాను 

నిరూపణమున అభినవ ధాన్య మిన్న ది. 

“క కిగేహూస ము నుముకుల సాన మ. ష్ న్. ని జ్ఞ 
థి + 

.నిషధమను పాస్కమగునని గుంపు వలెను, 3 పెర్త్ పోహతముస్. పురి 

వేస్ట్యుమావనుగు ముకులహాస్తము అభ్యంతరము: మమ స 

యుండుట నివధహాస్త రూస నుని భానము గ” అని 

నివధహాస్త స్వరూపము తూడు. కీ ఎలు మారి రట 

రముగా నున్నవి, ష్ pi వరస. NI Ns శు 

1గంథమున నిడూకించిన బయ ణార్భ ము DA wht se Wah, 

లీ గృహ త్వా వామవాన్నని కూర్చు గాభ తీ లే ఫలు. 

దశ్నీణం వాపి వామస్య కూర్చ రాభ్య గ శీ పటేల్ 

నిషధహస్త నిరూపణమున భోన' శ ఇయం న Ae ne Nem, 

జాయపతి శ్రీజ ధం భావు డెను. 

లిం. ఉతర గ 1 

అరాతొ సర్పశీ రౌ వా వ్యత్యానామ్చుజయోః సశ 

స్తికౌ తావ దుత్సంగః స్యాం మ్య టో ష్టన్వ 
నిష్బుడామర్శ షు పరోక్ష స్పెర్మాశీత యోః 

శ్రే షే వరోరూణాం ఈ ర్హ్యాయాం ఓ లము 

ఇ ఊళ్ళు ౦గము, 

అరాలహస్తృములు కాని సర్బృశీక హాస ఇలు. కాని 
వ్య త్యాసమున భుజములం దుంకుట్టు కోన లస పసల వ 

ఛో చు; = 



౧౫౨ నృ త్త రో త్నా వ లి 

నుండుట ఉత్తానములై. సమ్ముుఖము లై యుండుట ఉప్పుంగ లతు,ణముం 

ఉత్పంగ (గ్రహణ యోగ్యత్వి మున్న౦దున ఉత్పుంగ మయినది. 

ప్పేవకృతము లయిన రోపావమర్హములలో నిడి వినియుక్కమగును. 

స్పేవషమనుట వీడనము. వీడనమున నొనరించునది యతి ప్రయత్న 

సాధ్యము, “దృఢ నివీడన "బావుయం[(త ముఖపయోాగములు 

రూపకము లందు గలను. పరోతు మయిన స్పర్శమును (గహీంంచు 

నభీనయముణో నట్టి శీతాభినయముిలో నిది వినియుక్త మగును. 

వకోరూ కంశా శేషమున సురుషుల రుపయాగషేంచును, ఆనేవ సమయ. 

మున (స్రీలు కుచగోపన మొనరించుటలో నుపకారి యగును. విదూవ. 

కాదులవలన గలిగిన వివియము హాతునుగా (వపియుని వ౫)నాదన 
/ 

మంగీకరింపక పోవుటలో వనితలకు సహకారము చేయును. 

ల, గజ ద (©) లః 

అంసకూర్పురయోర్మ థ్యె ధారయేతే వరస్పరం ౩౯౫ 

భుజంగశిరసీ యత్య గజదంత న్స కీర్తితః 
భార స్తంభగహే చైవ శె లాద్యుత్చాటనే మతః 

రా గజదం౦ంతము. 

అంసకూర్చురముల మ ఫ్య రెండు సర్పశీర్షములను ధరించి. 

యున్న చో నది గజదంతహ స మగును. 

ఛారగహణము సృంభగవాణము, నె లాదుల సము తాట 

నము మొదలగు వానిలో నిది యుపయుక్త మగును, అంసకూర్పర 

శబ్బమున  తీదుభయనామోషప్యము తదంతరాళము సంగృహీత 

మగును. వామహాహువు సందు దన్నీణమును, డకీణ బాహువు. 

నందు వామహసృమును, స్తం భాకారమున చుట్టుకొనియున్న 

దం తాకృతితో చుట్టుకొని యున్నందున గజదంత మగును, 



20] ఆంగికాభినయము ౧౫౩ 

ఇ. అవ హి తః 

అధివక్షో౬ఒంచితే స్యాతాం శుకతుండొ పరాబ్ముఖౌ 

శనై ర్వ రనయాధసాన్నీతో యస్మిన్నధోముఖౌ 

సోఒవహిల్లో భవేత్ కార్భ్యశ్వాసోత్క_ంఠాదితానవే ౪౦0 

ణా, అవపాత్హ ము. 

శుకతుండహస్కములను వతుము నందభిముఖముగా 

నుంచి యొప్పు నట్లొనర్చునది. నెమ్మదిగా వర్కనానుసారమున 

దిగువున కథోముఖములుగా నొనర్చునది. అప్పుడది అవహిళ్టే హస్త 

మగును, అవహి్రాసూచక మ యినణదున నిది యవహిళ్టేము. అవ 

హిళ్టేము లజ్జ. ఇట్లొనర్చిన న్యీయాశ యము గోపిక మగును. దీనిచే 

గృళత్వము ఇ్వాస్యవ సారము ఉన్కంఠ ప్నినలన గలుగు తనుత్యము 

నభినయింప వచ్చును. జార్చల్య నిశ్వసితములలో నిది యుండును, 

౧౧౦. దోలః 

ఆస్కంధాభా్యమధః స్యాతాం పతాకే పార్శ్యలంబితె 

యస్మిన్నేషభవేద్దోలో విషాదే నంభ్రమే మదే 

అభిఘాతామయావేగ మూర్చా కన్తక్షనాదిషు 

౧౦. దోల ము. 

స్యృ_-ంధ భాగముల నుండియు జారినవై ప తాకవాస్తృములు 

పార్గ్య్యము లందు (వేలాడుననైై యున్నచో దోల అను సంయుత 

హస్త మగును. ఇది విపాదామదాసంభి)నుము లందు విసియు క్ష 

మగును. దెబ్బ తగులుట, వ్యాధికి కలుగుట, ఆ వేగము, మూర్చ, శస్త్ర 

తతములందు పిసరించును. హస్తములు బాగుగా లంబమానము.లె 

యున్న ందుననె స్క-ంధములకు ఆ. ఖిల్యము కలుగును, అని యద్భ. 



౧౫౪ నృత్త రత్నావలీ 

ఢము లగును, పతాకాంగులముల కవప్తంభి ముండదు. దోలాకార 

మున నుండుటచే [ఊయెల) దోల, ఆ యా యంశ మభినేయ మయి 

నపుడు పార్శ్యమునుండి పార్శ్వాంత గమనము సూచిత మగును. 

టో ౧౧. పుష్పపుటః 

మిథఃకరభయో।ః శిషా భుజంగశిరసొ యదా ౪0౫ 

తదా పుష్పపుటః ప్రోకో యాచ్చాయాం దేవతర్పణే 

పుష్ప పానీయ ధాన్యానాం భక్ష్యాణామపి ధారణే 

౧౧. పుషృ పుట ము. 

సర్సశళీర్ష ము లను హస్తములు రెండు పరస్పరము రెండు 
శరభములందు శ్లిస్టములై న్నచో నది పువృఫుట మను 

హా_స్త మగును. కరభమనగా; మణికట్టునుండి కనిప్టిక వణుకు నున్న 

చేతి చివరి ప)) దేశము, సర్బశీర్ష ములుగా నుండు రెండు వూ _స్తములు 

సమ్వుఖముగ నుండరాదు. పార్య్యమునం బే యుండవలెను, ఈ 

హస్తము యాచనము చేయుటలో, చేవతర్పణమున, ఫువృథారణ 
మున, పానీయభార ణమున, ధాన్యధారణమున, భవమ్యుధారణమున 

వినియుక్త మగును. 

వరమానస$ః ఊఉచగంతే క్షు వర్ణమానస్య ఉద్య 
దాటే స్వ సికీభూయ విచ్యుతః 
యలు అనాలే 

రిపూరఃపాటనా ద్యెష 

భుజంగశిరసా వైనం 

కట్యాద్విచ్యుతన్స మః ౪౧౦ 

రోయంత్యపరే బుధాః 
=] 

౧౨. వర్ష మాన ము. 

హాంసపవేములు పరాజ్ముఖముగా నున్నచో వర్ధమాన 
మగును. ద్వారము తేజదుటలో గవాకు ముద్దాటించుటలో వర్ల 



అ౦గికావినయ ము ౧౫౫ 

మానము స్వ_స్తికముగా నయి విచ్యుత మగును. శృతువకుః పాట 

నాదులలో నికటముననుండియే విచ్యుత మగును. దీనిలో హస్త 

ములు అన్యోన్యము స్వ _స్తికములవలె నున్నను లత్యుమున అనగా 

వినియోగవిషయమున అన్యోన్యము సమోపపవ ర్తులుగ నె యుండును. 

స్వ_సికత లేనివై కేవలము పరాజ్బుఖముటై పరస్పర చలనమున 

విసార యోగమును పొందునవి యగును గావున నర్ధమానత్వ న్నది. 

౧౩. మక రః 

పతాకావున్నతాంగుషై వ్యాదీరా[గావధఃనలా 
© £3 థి 

మజణిబంధాగవిన్యాసా న్యాతాం చేన్మ కరః స్వతః 

తరక్షు వ్యాల సింహానాం న |కాద్యంబునివాసినాం 

కృవ్యాదీ నాం నదీ పూరవంభృతినాం చ్ దర్శనే భం 

౧౩. మకరము, 

పతాకపహా _స్తములు ఉన్న తాంగుష్టములతో నుండగా అ(గ 

శ్రాగములు వ్యాదీర్ణ ములు-విడివిడి గా నున్నవి కాగా, అధఃస్థల 

సంభారము కలవికాగాా  మణేబంధముసం ద(గపన్యాసము కలది 

కాగా మకరపహా స్త మగును. చిజుతపులి-సివంగి, పెద్దపులి, సింహము 

జలనివాస మొనరించు మొస£్ మొదలగునవి, నదిఫూరము మొదలగు 

వానిని పదర్శించి యభినయించు నపుడు మకరహ_స్తమును పయో 

గింప వలెను, (కవ్యాదములు-కో/గ మృగము 'లెదుట పార్ళ్యమున 

నుండి కదులుచున్న ఫు డర్గ వశమున మకరపహా స్తముచే వానిని అభిన 

యింప వచ్చును. తతృదర్ణయోగమున నాయా విశెషాంశములు 

ప) యోజ్యములు కాదగును. 

ఇట్లీ విధముగా అసంయుత సంయుత హస్తములు నిరూవ్ 

త్రము లయిగనవి. ఇవి యన్నియు తవు నియత మయిన అభినేయ 



ళన ఇఒ నృ తర్తత్నావలిీ 
వూ 

విషయమున నిరూవితములు. ఇత రాభినేయము లందును ఇవి వినియు క్ష 

ములు కాగలను. అభినేయము లనంతములు. అభినయములు ననంతే 

ములు. హస్తాంతరము లెన్ని యేని యుండవచ్చును. వానిని లోకము 

నుండి గ్రహింప దగును. వాని (ప్రయోగనియమమును గుర్తింప 

దగును. 

అభి నేయం జగత్సర్వం అనంతోఒ౬భినయో ఒప్యయం 

య ఏవ యుజ్యతే హసో 

త లేషామవ్యనంతతా 

మత్వేతి (పాయికం యద్యత్ రూసం తత్రత్ జగొ మునిః 

అభినేయ పదార్థానామాభిము ఖ్యస్య సిద్ధయే ౪౨౦ 

అభీషానాం తు దృషారం యస్మాదేతే కరా సతః 
యు టు థ్ అలి 

ఆ న్యేపి బహవో లోకవిదితా స్పంతి తాన్సుదీః 

దేశ కాల [పయోగారవేదీ నే(తాదిచేషితె ః 
థి టం 

అనుకూలె ః వయుంజీత నాయి సంచారి సూచక్రైః 

క్వాపి నామ్నః క్వచిల్లోకాత్కుతచి ద్వి త యో గతః Yo 

లక్ష్యం క్యచన నిశ్చేయం సంపదాయవశాదిహ 

ఈ జగ మంతయు నభినేయమె. జగము నందున్న పదా 

రము లనంతములు, త ద్యిమయము లయిన అభినయము లనంతములు. 

వవహాస్త మెచట వినియుక్త మగునో అదియే యనేకము 
లందు వినియు క్రము కావచ్చును, ఆ పినియాగవివమయములందు 

| 

వేలొక హా_సమును వినియు క్రము కావచ్చును. అందుననె అభిన 

యము లనంతేములు, విషయము లనంతీములు. ఇక్షు భరతముని 

భావించి (వాయికముగా నా యా రూపమును గురించి యా యా 

విశేషముల నిరూవిం చెను. 
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టక నాస్తి కళశ్చిదవాస్పస్తు నాట్య పార్థో ౬భినయం పతి 

యస్య యగ్గ్భృశ్య తే రూ ౦ బహాుశ_స్తన్నయో ఏతం 

అనునది భరతముని వచనము. నాట్యము నందభిన యో 

బ్దేశమున అహ_స్త మయిన యర్థ 'మేదియునుండదు. హ_స్తప్రయోగ 
రహీతముగా నే నాట్యార్గము నుండదు. సర్వనాట్యార్థములు హస్త 

ప) యోగానుసారమున నుండును. వ పహా_స్తపియోగమున శే 

రూపము నియతముగ నున్నదో యూ రూపము బహుపర్యాయ 

ములు నిరావ్రతీ మయినది అని భరత భావము. 

ఈ నిరూవితము లగు సంయు తాసంయుత కరము లన్నియు 

అభి నేయప దార్భములు యాభిముఖ్య సంపాదనమునకు సమర్థములు. 

కావున నే నాట్య వేదకర్త పా9యికముగా జెప్పదగినది యంతయు 

జెప్పెను. (పతిపాదితములయిన హస్తములు అభీష్టము లగు వానిని 

దగ్శించుట కుద్గిస్థము అయినవి, ఈ హస్తము లిన్నిమాతమె 

యని ఛావింప వలదు. లోక పీసిద్దము లయిన హా స్తవిశేషము 

లెన్ని యోకలను. నాట్యవిదుడు వానిని సావధానముగ గుర్తించి 

చేశ కాల (పయూగ (పయోజనముల నన్నిటేని గుర్తించి (గహీంప 

వలెను లోకధర్శమును ప్రదగ్శించుచు ఈ నిరూవితముల (ప్రదర్శ 

నము పిసిస్టోదావారణము మాత్రమె యని (పఖ్యాపనము చేయ 

వలయును. నాట్యపిదు డిట్లు భావించి నేశ్రరంచుటలో నొక విభాన 

మానశ్యగము. తేన నిశృయమున తాను న్వీకరించి నిర్ణయించుట 

యు క్షము కాదు. నాట్యాచా శ్యేచ్ళా (పవాహానుసారముగ నట్ట 

నిశృయను యుక్తము. 

'జేశకాలాదుల గు ర్మించుటలోగూడ నొకవిశేష మున్నది. 

తే తవిశేవమయిన దేశమును గుర్తింపవలెను,. సుకుమారోద్ధత 
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స్వభావక మయిన రూపక విశేషమును భావింప వలెను, 

శరద్వసం తాడి కాల విశేషమును భావింప వలెను, ముఖ్యార్థ 

గా తార్థ లాతుణికార్గ వ్యంగ్యార్థ భేదమున నున్న అర్థముల యుప 

పతిని విచారింప వలెను. వీని నన్నింటిని స్ధాయి సూచకములు 

సంచారిసూచకములు నగు అనుకూలములయిన నే(తాదిచేన్టీ తము. 

లచే గుర్తించి (ప్రయోగింప వలెను. ఒకొక-చో నామవిశేవమునను. 
మరియెక్రచో లో కానుసరణమునను వేటొక-చో నాట్యాచార్య సం(ప్ర 
దాయమునను లత్యుము నుపలవ్నీంచి నిశృయింప వలసి యుండును. 

నామ లోక సంపదాయములను మూడింటిలో నామ లోకములును 

లోక సంప దాయములను నామసం([పదాయము లను నామలోకసం(ప, 

దాయములను మూటిని అనుసరించిన లత్యునిశ్చయ మా వశ్యకముగ 

నుండునని ఛావించునది. ఈ ద్విత్రయోగవిశకేవ మో విధమున. 
నుండును, 

జో పతాకా(త్రిపతాకాద్యా విజ్లేయా నామతో బుధైః 

ముష్టి వృభృతయో లోకాత్ కాంగూలచతురాదయః 

ద్వితిియోగాత్ నిషధారాల్యపముఖాః సంపుదాయతః 

శ్రేష్షక మధ్యక నీచానాం విదధీత పృయోగవిత్ ౪౩౦ 
కంమేణ ఫాల వకోోరః క్షే[త సంచారిణః కరాన్ 

యథావల్పక్షణో పే తాః ప్రయో జ్యాః శేషమధ్యమైః 

ఊత్తమైరపి దర్పాదిదర్శనే నీచపాత్సవత్ 

(ప్రాప్య కాలం (పయోగం చ నీవై రుత్తమమధ్యవళత్ 
హనాః కార్యా న వా కార్యా మునేరాశయవేదిభిః ౪౭౫ 

పతాక (తిపతాక మొదలగునవి వాని నామవిశేవముల 
వలననే స్పష్టరూపము లని బుధులు గు ర్తింతురు. ముష్టి హస్తము, 



డఆంగికారినయము ల౫ణా 

మొదలగు కొన్ని టోగముననుసరంచి తెలియదగినవిగా నున్నవి. 

కాంగా ముం చతు ము. ముగంగున ఫ్ దితి) యోగమున విజ్ఞియ 

ములు. నివధె ఇం బు) భ్యితులు సం(పదాయమున విష్ణయములు. 

నాట్య మో లను. ఎమ స్యాముగ" సక ప్రధ స్వభావులయి 

నను వా రనున్ గలనా సాతి న్య సులలో (శేష లా మధ్యమ - అధమ 

స్వభావము బండను... అనుగగణ మొనరించు (పయో కలు కూడ 

(కేవ మధ్యల నన భానమున నుండ నగును, అందువలన నీ 

వా స్తముల (వయోగించుటలో నొక విధిని పాటించ వలెను, 

గ (శనులు భాలసం ఛారమున 

De నుధ్యములు ముఖసంబారమున 

క. అథములు వతున్పంనారమున 

హాృస్తముల పింమయోగింప నలెను ఆయా స్థానము లందలి హా స్త 

ప్రయాగముగ లన అను కాగ స్థభానములు విశదము లగును. 

(హీ మధ్యములు జ్ఞాస్థా9ను నారముగా నిర్లీ తము లయిన 

లవమణములు గబ హా స్టములను_ సయోగించుట సముచితేము. 

అధము లవస్థాపి షానుసారమున గౌకికహ స్తములను (పయోగించుట 

యు కిము. వా వారి సొ స్మవయోగ విధానమున ని అనుకార్యుల 

సృ భానవ *పములను సహ్మాదయ ప్పక్షకులు గుర్తింతురు.. గర్వాదు 

లను పిదర్శించుసమయమనున ను త్తములును నీచపాత)ల వలె 

ప్రదర్శింప ఉనును, నిచవ్య క్షులును కాలానుసారమున (పయోగాను 

సారిమున ఉత్తమ మధ్యమ పొత్రలవలె ప్యయోగింప దగును 

భరశిముని యాశియమును 'బొగుగా గుర్తించి ఏ హస్తముల నెవరు 

(పయోగింప డగునో వ వా స్తముల నెవరు ప్రయోగింప దగ దో, 

గుర చుట యావశ్యగ ము. అందటు అన్నిహ_స్తముల (ప్రయోగంప 
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నక్క లేదు గో వాస్తాః కార్యా న వా కార్వాః 00 (పయోగింప. 

దగునా? తగచా ? అని సమాలోచనమున గుర్తింప వలసి యున్నది. 

సర్యోపసత్తులను గురించి విచారించి పురుసులకు (స్రీలకు 

నీ యభినయహ స్తములను (పయోగింపవళెను. పురుషుల విషయ. 

మున కన్న శ్రీల విపతామున విశేషసమిాతు యవేక్షీతేము. 

ఉత్తములకు హసాభఖినయ మతిస(ల్స(పణారముగా నుండుట యు కృము. 

వారు సత్తావష్ట్రంభమున నె సర్వము (ప్రయోగింప గఅరు. యథోరక 

గంవాణ సామర్థ్యము కల (ప్రల విషయమున సానధానత యుక్తము. 

నిరూపించిన హా _స్తకర్శల కన్నిటికి రస భావకృతము 

లయిన కర్శలు కలను. వాని నిరూవింపవలసీ యున్నది, స్ధాయి 

సంచారి భేదమున హస్తకర్శలను జెప్పవ'లెను. అవి యిరువది కలవు. 

హ న్ కర్మాణి 

వికరాకరణోత్కరా నిగృహోఒధ పరిగహః 
య క్ష య 

మోక్ష రక్షణ విళ్ల్తేసా విసర్గ శ్ళేద భేదనే 

సం శ్రేషాహ్వానవిశేషాః తోదసాడన తరనే 
రా య ఎం జ 

ధూననా మోటనసోటా ఇత్యాఖ్యాతాని వింశతిః 

కోవిదై  కరకర్మాణి దధత్యన్వర్హ సంజ్ఞతాం ౪౪౦: 

హా స్త క్ ర్మ లు, 

వికర్షము - ఆకర్ష ణము - ఉత్క_ర్లము 
యె అ య 

నీగహము - బర్మిగన*ము - మాడు ణము 

రతుణము - విశే పము - విసరము 
a) 

ఛౌదనము - భేదనము - సం'శ్లేవము 
ఆహ్వానము - విశేషము - తోదనము 
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ఆొడనము - తర్గ్హనము - ధూననము 

మోటసము - న్పోటనము. 

ఈ యిరువది కరకర్శలు, నాట్యకోవిదులు పీని నిర 
a ధి 

యించిరి. ఇవి సార్థక నామములు. ఈ యిరువదియె కాక పకార 

భేదము లింకిను నుండును, ఇట్టి వన్నియు రస భావ కృతేములు. 

నృ _త్తహా_స్తములను కరణము లంధు విశేషముగా (ప్రయో 

గింపవలెను. కరము లన్నియు కరణసంశియములు, “* (క్రియళలే 

సంపాద్య లే ఇతి కరణం” కి]యమాణము సంపాద్యమానము 

“ కరణము” అనదగి యున్నది. కరణ మభినయవి శేషము సంపా 
దించును, 

హస్తకరణాని 

యేన [కియావి శేషేణ విశేటోధినయాశ9యః 

స్వసిద్దావన పేక్షాయామంగు లీచాలనాత్మనా 

[కియతే కరణం తస్మాత్ తచ్చతుర్విధముచ్యతే 

అపవేష్టనము ద్వేష్టో వ్యావర్త వరివర్తనే 

హసానాం కరణాన్యేనం జన్యాని జనకానిచ ౪౪వ 
వ 

హ నకరణములు. 

స్తనుఅకు కరణము నాలుగు విధముల 
ణా, 

సర్వవిధ నాట్యహ 

నుండును, 

అప వేష్టనముూ-ఉి బ్వేష్టనము__ న్యావ_ర్తనము 

పరివ్రర్తనము--అను నాలుగు కరణములు. 

కరము లన్నియు కరణాస క్రములు., కరములకు కరణాస క్తత 

యిందు నిరూపణీయము.. స్వసిద్ధిలో నవేత లేనపుడు అంగులీ చాలనా 
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తక మయిన కీయావిశేవమున అభినయా[శయమగు విశోవము 

సంపాడితే మగునేని యది “కరణము” అనదగును, అంగులి చాల 

నాత్శక మయిన (క్రియావిశోవమున నభినయవి శేషము నిరూనిశ 

మగును, ఈ హా స్తకరణములు నాలుగు జన్యములు జనసకములు 

నగును ఈ యంశము మున్ముందు విశదము కా గలదు. విని 

లవణము లీ విధమున (గహి+*ంపదగును, 

ఆర వష 

హస్తకరణ లక్షణాని 

తర్ణ న్యాద్యంగులీనాం తు పూర్వ మావేష్టన (కమాతీ 

అంతఃవాణి ర్నిజా త్పార్మ్యాద్యకో గచ్చుత్యధ స్తలః 

యత తత్కరణం (పోక్తం నృ త్తజ్లైరపవేష్టితం 

తచై వోద్వేష్టనం తాసాం కుర్వన్నుతానితో బహిః 

అసు జతి 3 వక్షసః పార్శ్వమాయాతి యస్మిన్ను ద్వేష్టితం తు తత్ ౪౫0౧ 

కనిష్టాద్యంగులీనాం చేదంతరావర్తనం క్రమాత్ 

ఉత్తానితస్య హస్తస్య వక్షః సా ప్తన్య పార్శ్వకః 

వ్యావ ర్హితం తదాభ్యాతం నృరత్తవిద్యా విశారదె ః 

తథెవ బాహ్యతసాసాం యత స్యా త్పరివ రనం 
చూ per. చి 

అధస్తన్యతు హ స్తన్య వక్షసా పార్మ్వగామినః Ya 

నృ త్త విద్యా రహస్యజైః తదు కం పరివ రితం 
అవా AEN అనాలే అణాలు 

వతచ్చతుష్టయం హస్తం పృయోజ్యం నాట్యనృ తయోః 

యుక్తం భ్యూముఖరాగా దై్యైః కరణం కుర్వ్యతః క్వచిత్ 

జ్య హ సస్యానుచరీ భూత్వా దృష్షిరావతి ధావతః 
war యట 

హా స్ కరణ లక్షణములు. 

౧. అవేష్టతయు:- ఇదియు అప వేష్టిత కరణము. తర్జని మొద 
లుగా గల (వేళు లన్నియు మొదట (కమునియమానుసారమున 
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నా వేష్టితములు కావలెను. అభ్యంతర విధానమున నా వేష్టిత 

మగుట యభీషప్టము. ఆ భ్యంతర విధాన మనగా తలసంముఖ రూప 

మున నున్న హస్తము వాహ్య పార్వ్వమునుండి చేహమున వత్! 

ప) దేశ పర్వంగము వ్యావ్నీ కలది కావలెను, విపరీతముగా నుండుట 

బహిర్ముఖము, తల సమ్ముఖముగా నుండుట యభ్యంతరనిధి. వరః 

త్నేతము నుండి బహీర్లమనము బావ్యారీతి, తర్ణన్వాదు లా వేష్రితము 

లగుచు పార్ళ్యము నుండి యురమునకు (ప్రసరించుట అప వేష్టన 

కరణ మగునని భావార్టము. ఇట్టి దీనిని నృ త్తీజ్ఞులు అప వేష్టిత కరణ 

మని వ్యవహరింతురు. 

ఆ. ఉద్వేన్టితయు:-- తర్జన్యాదిగము అయిన అంగపళులు బహీ 

ర్నుఖములుగా నుచ్వేవ్టీత ము లగుట, అంగుళు లు చ్వేష్టనము పాందు 

చుండగా వాస్త ము కానిత మై బహిర్య ర్రనమున నున్న దె వతు, 

పార్శ్యమును పొందునది యగుట యీ యు బ్వేష్టిత కరణరూపము, 

క్రి వ్యావర్హితయు;- నృ త్తీవిద్యా విశారదులు వ్యావర్తిత కర 

ణమునకు రూపము నీ విధముగా నిరూవింతురు. “కనివ్యీ కాద్యంగుళులు 

(క్రమముగా నంతరావ_ర్తనము పొందుటయు, ఉత్తానితీ మగు హస్తము 

వత్వ,ః[ప దేశము వాందినదై పొర్శషగ తీ ముగా నుండుటయు వ్యానరర్తిత 

కరణ మగును” అని 

ర వంచర్తితయుః- క్ర నిష్టాదులు చావ్యూవ_ర్తనమున నుండగా 
హా_స్తము వశుకప్ర దేశము నుండి పార్ళగము పొందినది కాగా పరివర్షితీ 

కరణ మగును. ఇట్లీ వర్తనవిశేషముల ననుసరించి నృ త్తవిద్యా రహా 

స్యజ్ఞః లీ కరణములను నిశేశించిరి, 

నాట్యమునను నృత్తమునను ఈ చతుర్విధ హ_స్తకరణము 

లను (పయోగింపవతెను. వర్తనముల ననుసరించిన పొణీ విధానము 
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లనెకాక (భూ ముఖ రాగాదులతో కరూకి యుండునట్టుగా కరణముల 

ననుసరింపవలెను అప్పుడు దృష్టి హస్తమునకు అనుగతి సంపొ 

దించినది యగును. హూ సభావనమునకు దృష్టీ థధావనము తగి యుండును. 

“యతో వాస్త స్తతో దృష్టిః” 
అవాలని 

ఈ నిరూవీతము లయిన హ స్తకరణములచే నెట్టి (ప్రయోజ 

నము కలుగునన్న యాశంక కలుగునేని యీ యర్భమును భావింప 

వలెను. ఇవి యన్నియు సాధకతవుము లయిన కరణములు, నృత్తే 

నాట్య హస్తరూపము లయిన పాణివిధానము లన్నియు వూర్యపళ్బా 

ద్భావులుగా జన్య జనక విధానమున నుండు వర్తనములను గలుగ 

జేయును, అట్లీ కరకర్శలు ప)థధానము లయినను ముఖ (భూ నేత 

యు _క్షములు కావళెను. హస్తన_ర్హన మే దిశగా నుండునో ముఖాదు 

లా దిశగా ననుభావనముకలవి కావలెను, నేత్ర భూ) ముఖ 

రాగము లన్నియు సి హ_సకర్శలచే వ్యంజితము లగును. కావున 

సీ కరణముల (ప్రక్రియ యభినయములందు పూర ణార్హము గా నుండును, 

హ న [పచారాః 
pan 

ఊఉతానోఒధ సల సిర్య కధోర్యాధో ముఖా ఇతి ఇ౬ఒఒయల 
అవా తా 7 అనాలే (a 

పృచారాః పంచ హ సస్య యరధారా మునిసమ్మతాః 
అనాది ఠా 

ట్ నిరరంగగం సనము పపదాన ర్హ్వాభస్తి § 9 స్వన శ్రఖో వవ _స్తలాః 

స్యుః పంచోపపదై రేభిరేవం పంచ ముఖా అపి 

ఏవం దశచిధం చారం కరన్యాభిదధు పరే 

ఊర్వాధోను ఖయోరీనొ సమ్ముథాగతలావుభౌ Ye 
(అ గ 

. 

తలభేదేవు సంసృష్షమవశ+ిష్షం ముఖతృ్యయం 
రా ట 

ఇతా్యాళశయ పరో భేదాన్ పంచె వ మునిర్మబవీత్ 

ఊర్హ్వగో ఒధో గత స్తిర్యగ్గతో ఒన్య _స్ప్వ్యగ్యతో గతః 
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సమ్ముఖాగత ఇత్యన్యే పంచ హస్తగతీర్హగుః 

ఇత్యేవం గతిభేదా త్రత్సంచధా హస్తపంచకం ౪౭౦ 

ఉత్తమైన్స త్త్స్వృభూయస్వ్వాద్దనాః న్వల్పవంచారిణ:ః 

మధ్య(పచారిణః కార్యా మధ;:మైర్మధ్యమత్వతః 

నీ చై రత్యంతవిక్షప్తాః న త్త్వహీనో ఒధమో యతః 

జ హా స్మ[వచారములు, 
జాతే 

భరతముని సమ్ముగము లయిన పొ_స్త్యప్రచారము లయిదు 

గలవు, ఈ అయినును సార్లగ నామములు. 

ఉత్తొనము లా అధస్థలము ఆ తిర్యక్ 

డూర్జ్వ్యముఖము ఆ అధోముఖము. 

కొందరు వా స్పపణచారములు పది కలవని యనిరి. డార్ల 

తలము - అభ _స్తలము త్ర్య కృలము లా అగ9తలము లా సమ్ముఖత లము 

అను నయిదు. తలపదమునకు ఉోన్ధ్వ్యాదిపదముల నువపదములనుగా 

గూర్చగా సిద్ధము లగును, అచు ఉఊర్వాదు లుపపదములుగా 

గూర్చగా నయిదు ముఖపదములు అనగా; ఊర్జ్వ్యము ఖము - అథో 

ముఖము - తిర్వజ్బుఖము ఎ అగముఖము - సంముఖముఖము అను 

నుసి సిద్ధము లగును, పంచతలములు పంచముఖములు -మొ త్తేము 

హ_స్తపఎచారము పదినిధముల నుండు ననిరి, 

వా_స్తప్రణారము లయిదనియె మునిముతము ముని సంచ 

కమునె చెప్పెను ఇతరములను జెప్ప లేదు. అట్లు చెప్పక పోవుట 

“శాక్సిన వాని యంబె శెప్ప!వి యంతేర్భువించును” అని ముని 

తలచి నట్లగును, సమ్ముఖము అగతీలము అనునవి ఉోర్ట్యముఖాథో 

ముఖము లందంతర్భవించును. మిగిలిన మూడు ముఖములు .తలభే 

ఖీ 
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దము లం దంతర్భవించును, ఇట్టి ఆశయమున భరతముని అయిదు 

(పచారములె చెప్పెను, 

నుతి కొందరు హా స్తగతుల నీ విధముగ పరిగణించిరి 

ఊర్యగ తము - అధోగతము - తిర్యగ్గతీము - అ(గగతేము - సమ్ముఖా 

గతము. అని ఇట్టీ గతిభేదమున పా_స్తపంచకము నిర్గీత మగు 

చున్నది. ఇట్లీ యుపపత్తుల ననుసరించి హా_స్తపచారము లయి 

దనుటయె యు క్షము. 

హస్త పచారముల నిర్దాశించుటలో నాట్య వేద మిట్లు 

నిచభూవించు చున్నది, 

“ఉ శలోధ స్తల _సీర్యగూ న్ధ్వాధోముఖ వవ చ 

అన, లైల జ ర్స 

వా స్మపచారా విజ్లేయా నాకు నృ్తే చ పంచధా” 

ఉ_్తలము - అధ_స్తలము - తిర్యక్ - ఊర్ల్యముఖము-అధో 

ముఖము అని పహా_స్తపిచారముల గుర్తించునది. ఇవి నాట్యమున 

నృ_త్తేమున నయిదు విధములుగ నున్నవి.” అని ఈ పాఠానుసార 

ముననె జాయపతి మునిమతముగా హూ_స్తపిచార మంగీకరిం చెను. 

నాట్య వేదమున నీ పిఘట్టమున పాఠాంతర మిట్లున్నది. 

ఉత్తానః పార్శ్యగ శ్చేతి తధాధోముఖ వవ చ 

హ_స్తపిచార(స్ర్రివిధో నాట్యత_త్వీ సమాశ్రయః 

ఉత్తానము - పార్ళగతము - అధోముఖము - అని హ_న్హ 

(వపచారము నాట్య తత్వ సమా(క్రయముగా మూడు విధముల 

నున్నది.” అని ఈ పాఠమునె అభినవభారతీ కర్త యాదరించెను, 
అందుననె తరువాత గూడ నాట్య నృత్త సమా(శయ మయిన అంగ 

(పచారమును మూడు విధములుగ నుండుటనే ని స్పైశిం చెను, అయిదు 
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విధముల నితరు లంగీకరించుట సూచించి, ,తెవిధ్యమె యుక్త 

ననెను. ఉత్తానము- అధ_స్తలము - (త్ర్యశ9ము - అ(గగము - అధో 

ముఖము అను పంచ హా స్హ్మపచారములను భట్టోద్భటుడు పఠిం 

చుట నుళ్లేఖంచి; 

అధ_స్తలమున నధోముఖ మంతర్భూత మగునని, ఉత్తాన 

మున న్యగగము గ తార్థ మనని |తేశము (తిపార్మ్యగ మె యని, 

(తివిధ మనుటనె యు క్ర మని సంగత పరచెను. జాయపతి యన్నిటిని 

భావించి తన భావము నిరూపించెన్కు అడియె మునిసమ్మతే మనెను. 

వా_స్తపణబార మనుసరించుటలో గొన్ని విశేషములు 

కలను. ఉత్తములు స_త్త్యీసంపదాతిశయమున నుందురు. శావున 

వారి”ో హా స్తపచారములు స్వల్పసంచారమున నుండును. మధ్య 

ములు మధ్యమత్వమున నుందురు. గావున మధ్యమ (పణార ముచితము* 

నీచు లత్యంతము విఖీ. ప్తవిధానమున వా_స్తపచారము కానింతురు. 

అధముడు స_త్వృపీనుడు. ఈ భేదములను గుర్తించి వాస్తప్రచార 

ములను గూర్చుట యుక్తము, 

బాహు ప ఠా రాః 

ఊర్థ్వగః పృష్ణ్టగః తిర్యగ్గతః స్వ స్తికమండలౌ 

ఆపవిర్ధాంచితావిద్ధ కుంచికారోముఖా ఇతి 

ఆహుంర్షశవిధం బాహుం నాకే నృశ్తే చ తద్విదః ళ్ జి ౫ 

ఊర్హ్వగ॥ శ రసోఒ ప్యూర్థ్వం గచ్చన్ స్వ సవ పృష్టతః 

పృషగః పార్శ్వగ స్తిర్యగతో బాహుః వరేణ చేత్ 
౮ అనల ౧ 

స్వస్తికః న్వ స్తికీభూతో మండలః వరితో (భమన్ 

తతో మండలవన్నిర్యన్ అపవిద్ధస్తు వక్షనః 



౧౬లరా నృ ర త్నావ లీ 
la 

పాంహ్యారన్తః శిరఃక్ష్య్రతము రః [(పళ్యాహృతో ఒంచితః ౪౮౦ 

స్యాదావిద్దో ఒంతరాక్షేపాత్ కుంచిత స్తీక్షకూర్పురం 

భవేద్ద్విగుణతాం నీతోఒధోముఖః క్షితి సంముఖః 

బాహు పకా రములు. 

అంగులికియ బాహులగ్నము కావున బావా ప్రకార 

ముల నిచ్చేశింప వలెను. నాట్యమున గాని నృ త్తేమున గాని తద్వి 

ధులు చావు ప) కారము దశవిధముగా నుండు ననిరి వాని చేరు 

ఓీట్లున్న మి 

oa ఉద వపు * — xX గ న దక న 
కార్ల గ ము రా పృష్టగము తిర్యగ్గత ము స్వ స్తినము 

మండలము "ఎ అపవిద్ధము -- అంచితీము -- ఆవిద్దము ఆ 

కుంచితేము = అధోముఖము అని, 

పని లతుణ మో విధమున నున్నది. 

౧, ఊర్జ్వగయు:- శిరమునకు పైగా సంచార ముండుట, 

౨ నృష్ణగము- తేన శరీరపృష్టభాగమున సంచారము 

ఏ. తిర్యగ్గతయుః- వేరొక వా_స్తమున పార్మషగత మగుట, 

రో న్వన్తికమయుః- బావావులు స్వ స్ర్తి కాకతి నుండుట, 

౫ యండలము:ః- అంతట (భమించునది యగుట. 

౬, అవబిదోయుః-- మండలాకార బాహూువువలె పరితో (భమ 

ణమున కుపకమించి వశః[ప్రతిఫాతము పొంది మరలుట, 

౭, ఆంచితమయుః- ఉరకప్రబేశము నుండి శిరఃప దేశము చేరి 

ఉరఃప్ర దేశమునకు (ప్రత్యాహృత మయిన బాహు వంచితము, 

ర ఆనిద్ధముః- మధ్యలో శ్నేపము వలన మరలిన దగుట 

ఆవిద్దము, 5 
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గా కుంబితయః- త్రీళ్టకూర్చరముగా. నుండి ద్విగుణముగా 

(పచారము పొందుట, 

౧౦. ఆధోయుఖము:- భూమి సమ్ముఖముగా ఆలింగనము 

చేసికొనిన రీతి యధోముఖము, 

ఈ పది బావహుపికారములు కరణగతములుగా నుండును, 

ఇవి నాలుగు కరణము లందును దశవిధ బాహు (పకారములు నియు 

గరములు కాగా ననేక భేదము లావిర్భవించును. కొంద రింకను 

బహూు[పకారముల నంగీకరించిరి, వాని వివేక మో విధమున 

నుండును, 

సరలాందోలితౌ నమ్రోద్వేష్టితో త్సారితా స్తధా 

పృసారిత ఇతి పాాహుర్చాహుమన్యే చ షడ్విధం 

పృసృతః పార్వయోరూర్హ్వం అధో వా సరలః స్మృతః ౪రా౫ 

భవేదాందోలితో ఒన్వర్భో న(మః స్యాద్వకితో మనాక్ 

భవేదు ద్వేష్టిత స్తిర్యక్ మణిబంధ వివ ర్హితః 

స్వ పార్మ్య్వాంతరాత్చార్శ్షం గచ్చన్నుత్సారితో మతః 

అనుధావన్సురోదేశం నమాఖ్యాతః 1పసారితః 

స్వోకావాంతరణభేదత్వాదిమాన్మునిరముంచత ౪౯౦ 

కొందరు బావహ్ముపకారము లారు కల వనిరి, 

సరలము - ఆందోలినము - నమ9మము- 

ఉ బ్వేప్టీ.ళతము - ఉత్పారితీము - పసారితము ఆ 
ర 

అని వీని లతణవిభానము లీ విధమున నున్నవి. 

౧. నరలము:-పార్శ్య భాగముల కూార్గమున కధోభాగమునకు 

ప్రసరించిన బావను సరలము, 
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_౨. ఆందోలితయుః- ఆందోలనము (వేలాడు దు నుండు బాహు 

నాందోలిత మనుట సార్లకము. 

9, నయుయుః- బాహువు కొంచెము వక”ముగా నుండు నేని 

నమ) బాహూ వగును, 

ర ఉద్వేషితయు:- అడ్డముగా నుండీ మణిబంధనము వివ ర్తిత 

మగు బాహు వు చ్వేష్టితము. 

౫, ఊత్సాంతము:- ఓక పార్చ్వము నుండి పా ర్య్వాంతరమునకు 

పిసరించు "బాహూ వుత్పారిత్ మగును, 

౬.. వృనారతయు:- ఎదురుగా నున్నప) బేశమున కనుధావన 

మునరించు బాహువు (పసారిత మని సమాఖ్యాతేము. 

ఇట్లితరులు పరిగణించిన బాహు(పకారములను తాను 

నిరూవించిన వానిలో నాంతరభేదములె యగును, గాని వేరుభేద 

ములు కా నోపవన్న భావమున ముని వీ౦ని విడనాడెను బావా 

వర్తనము లచేకవిధములు. అనంతములు, ఆ వర్తనములకు సంఖ్యా 

నియమము యుక్తము కాదు. ఈ సిషయ మిచట విరా మాంస్యము. 

దుుతమధ్యాదివై చి(త్యాక్ సమస్త వ్యస్త యోజనాత్ 

పర్యాయశో హి బాహూనాం కరణేషు చతుర్ద్వ్వపి 

వ రనాః [కియమాణాను సంభవంతు పరశ్శతం 
అణాల అనా 

యచ్చత్వారింశతం కేచిత్ శతం కేచిదిమాన్ జగుః 

సంఖ్యాయా నియమ స్తన్మాదితి కర్తుమనాంపతం ఖా 

బాహు[పచారములకు బాహువ ర్హనములని చేరు. -ఈ 

పడి బాహునవ ర్హనములు పూర్వము నిరూపించిన నాలుగు కరణము 

లందును (ప్రయు_క్తము లగును ఇట్లు (పయుక్రము లగు బచాహూు 
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వ ర్తనములకు [దూత గతి వై చిత్యమున మధ్య గతి వై చిత్యమున 

ఏలంపిత గతి వె చ్మిశ్యమునమను భేదవిశేవములు సంభవించును. ఈ 

వర్తనము లన్నియు సమ స్తములుగా యోజితము లగుట వ్య స్త 

ములుగా నాయోజితము లగుట ప ర్యాయ[(క్రమమున (పయు కృము 

లగుట యను విశేవముల వలన వచేక వర్తనములు కలుగును, ఇవి 

వందల కొలది కావచ్చును. వాని సంఖ్యానించుట శక్యము కాదు. 

ఇట్టి యాయోజనవిశేవముల వలన శతసహస) భేదములు కలుగును, 

ఇట్టి భేదము లెన్ని యుదయించిన నివి యన్నియు నూ 

పిగణనమున నంత ర్భావించునని కొందరు భావించిరి. కానుననె 

కొందరు నలుబది బాహువ_ర్తనములను సం ఖ్యానించిరి, నాలుగు 

గరణములకు పదివ రనముల సంబంధమున నలుబది వధములు కలుగు 

నని వేరు వేరు యూజనమున గలుగు నానాభేచదము లన్నియు నీ 

నలుబడి భేదము లంటే యంతీర్భవించునని వారు ఛావించి యుందురు. 

అశ్లై కొందరు శతీవ_ర్హనము లుండుట నామోదించి నానాభేదము లీ 

న్రత మున నంతిర్భువింవ గలవని భావించి యుందురు, 

ఇట్లు సంఖ్యానియమ మునరించుట యు క్షము కాదు. 

అది యసాం(పతేము. అవి పనిలో నంతర్భవించు ననుట మిధ్య, 

అవి యంకర్భవింపను. అవి అనంతే(పకారములు. వాని సంఖ్యాన 

ముసంగతీము. 

ఈ హస్తము లంగట (పయోగింప దగవు, కొన్ని భావ 

ములలో వీనిని (పయోగింపరాదు. అట్టి యనుచిత భా వావస్థల 

నిట్లు గుర్తించుట యావశ్యకము, 

చింతా ళోక జరా రోగ శీత (పాలేయ వృష్టిభిః 

తందా మూర్చా జుగుప్పాభిః కీడితేషు విషాదిని 



౧౭.౨ నృత రతశ్నావలి 

న్వమ్నే స్వప్నాయితే మ త్తే వమతోన్మ త్తయోర్హడే ౫౦౦ 

నాభినేయాః కరాః బాహ్యాన్ |దవ్యాదిన్ గమయంతి యే 

చింత శోకము ముసలితనము రోగము శీత చాధ మంచు 

వర్షించుట మాంద్యము మూర్చ జుగుప్ప అనువానిచే వీడితులగు వారి 

విషయమున _ హ_స్తపచారపికారములను ప్ర)యోగింపరాదు. 

విపాదము పొందినను పడవలో నున్నను సము[దమునం దీదుచున్నను 

తవ మొనరించు చున్నను (పయోగింప రాదు. (హీ పడి యుండు 

వానిలో గ్లానితో నున్నపుడు ఆకసమునుండి పడినపుడు (ప్రయోగింప 

జనదు. యుద్దము నందున్నను భయపడి యున్నను ని శ్నెష్టుడె 

యున్నను హ_స్తవానముగా నున్నను ప్ని (పయోగింపరాదు, సంతో 

వమున నున్నచో నివి తగవు, స్వష్నముతో నున్నను స్వప్నా 

యితు డె కలవరింతలతో నున్నను మత్తుడై యున్నన (పమత్తులై 

యున్నత్తులై యున్నను జడునందును ఈ హస్తము లభినేయములు 

కారాదు. చావ్యాదవ్యములను ఇట్టివానిని అవగమింప బేయు సభా 

నము కల కరములను (ప్రయోాగింప వలసిన యనసరము లేను. బాహ్యా 

ద్రవ్యముల గోచరింపజేయలేని వాని నభినయించి (ప్రదర్శింపనలయునే 

కాని యన్నిటి నభినయింవ నక్క-ర లేదు. 

యధా సర్పశిరాః సర్పం యధా చ మకలో యుషం 

సూచయత్యాంతరీం చిత్తవృ త్రిం సా_త్ర్వికభావవత్ 

యో యో భావః న్వభావత్వా త్తేషామభినయో మతః 

శుకాస్యస్య యధేర్హ్యాయాం పతాకస్య యధా ముది ౫0౫ 

యధా త్రాసే కపోతన్య శోకే డోలస్య వా యధా 

ఏవం భావవిశేషేపి కార్యం హసానుకూల్యతః 



ఆ౦ం౦గికాధినయ ము ౧౭౩ 

సర్పశిరము అనెడు హస్తము సర్పమును సూచించును. 

మకర మను వా స్తము రుషవమూమత్స్యమును సూచించును. మకర 

ధ్వజపద మునకు మన్నుధు డని యర్థము. మన్మధుడు మత్స్యేధ్యజుడు 

మకరధ్వజపదము మత్స్యధ్యజ పదప ర్యాయముగా కొన్ని పా్రచీన 

గంథము లందు కలదని, మకరపదమునకు మత్స్యేమను నర్భము 

పచారమున నున్నదని, అందుననె మన భారము సంగతమని కొంద 

రభిజ్ఞులు సూచించిరి. మకరపదము నక )ముూ మొసలి అను సగ్గమున 

(వసిద్ధముగా నున్న ది. మక రధ్వ్యజు డను పదమునకు సము(దార్థమున 

ప) యోగ ముండుటను కొందురు సం బేహింతురు. పస్తుతీము మక 
రము మత్స్యమును సూచించు ననుట వివశీతము. సాత్విక భావముల 

వలె నివి యాంతర చి_త్తవృ త్తిని సూచింప గలను. అనుభా వాశ్ళక 
ముగా నుండు అభినయము స్వభా వాత్శక మె. సాక భావముల 

వలె ననుభావములు ఛానములె కావున హా స్తవిన్యాసము లన్నియు 

సత్త్వ్వావష్టంభనమున నున్నవై సూచ్యములను సూచింప గణన. 

హ_స్తము లాంతరచి త్తవృ త్తి విశేవములను నూచించు ననుట నిళ్చి 

తము. కపోతకహ_స్తము భయమును సూచించుట, కర్కాటకము 
మద నవిజ్బం భణ సూచించుట, దోలహా_స్తము శోకమునునూ చించుట, 

నుక తుండము ఈర్ష గ్గను సూచించుట కలదు. పతాకము సంగోవము 

సూదించును. ఇట్లు _వాస్తానుకూల్యమున భానవిశేనసూచనము 
(గహింపవ లెను, 

నృ త్త హా స్త ములు. 

హా_స్త పసంగమున నృ_త్తహా_స్తములను జెప్పవలసి యున్న డి 

అభినయ 'మొనరించు నర్తకుడును వానిని చెలియ పబయును. చగు 
ర(శాది నృత్తవా_స్తములకు పంయోగవభమున విశేషము. పరిశీలింప 
వలసి యున్నది. ఇటుపై నృ_త్తేసమాశయము లయిన శ్రరములను 



౧౭౪ నృ త్త రత్నా నీ 

నిరావించుట యుచితము. కరణాత్మకమయిన నృత్తీముల కివి 

యాశయములు కావున కరణ సాతువులు, అభినయహ సములను 

నిరూపించిన పిమ్మట ఏనిని నికూవీంచుట వలన నివి యభినయహా స్త 

ములుగా గూడ పరిగణనయోగ్యత కలవని విశదమగును, 

వృత్తహసాః - ౧. చతుర శం; 

చతుర్మ్శశత్వమంగన్య నృ త్తే జీవిత ముచ్యతే 

తదాకారతయా పూర్ణం చతురశాా వుదాహృలొ 

పాయేణ నృ త్తహనానాం పృభవత్వాచ్చ సూరిభిః ౫౧౧ 

బింబసూత9 సమస్క_౦ధ కూర్చరౌ కటకాము ఖే 

పరాజ్ముఖే యదా స్యాతామురసోఒష్టాంగులాంతరే 

చతురశ్వే తదా బ్లేయే సౌష్టవేనాపి సంయుతౌ 

ఆకర్షణే (సగాదీనాం విష్టోరధినయే పునః 

గ చతురశ్రము 

నృత్తేహా_స్తములలో చతురశిము మొదటిది. నృ_త్తము 
నందు అంగము చతురశముగా నుండుట సమానవి భకావయనవముగా 

నుండుట నలుకై పుల శోభాసుందరముగా నుండుట జీవిత మని నాట్య 

విదులు భావింతురు. చతుర శాకారముగా నున్నందున మొదట 

చతుర్మశము నిరూవీంచుట సముచితము, ఈ చతురశము సామా 

న్యముగా నృ_్తహు స్తముల కన్ని టికి నుత్స త్తిస్టానము. (ప్రభవ 

భూమి. అని నాట్యవిదుల భావనము. చతుర(శ్రాది వా_న్తము 

లన్నియు సంయుత హస్తము లనుట స్పష్టము. 

స్కృంధము-అంసము కూర్చ్పరములు బింబసూ(త సమాన 

విన్యాసముతో నున్నపుడు కటకాముఖ పహా_స్తములు వతఃస్టలము 



ఆంగికాధినయము ౧౭౫ 

నకు ఎనిమిది అంగుళముల దూరమున నున్న వె ప రాబ్బుఖములుగా 

నుండునేని చతుర్మశ్రహ_స్తము లగును. పరస్పర మష్టాంగులాంతర 

ముగా నున్నందున చతుర (శ్యము కలుగుట అభ్యూపహ్యూము కాగలదు. 

మూలము నందలి లవణవచనములో ోవింబసూత )”” 

పదము “ప రాజ్బుఖో”” పదము కలదు. బింబసూ(తపదము స్పష్టార్హ 

మిచ్చుట లేదు. శ్ల్చము నిర్మించుటకు పూర్వము బింబము, ఆకలి 

నిర్మించు సతులు శిల్పులు మై నుండి దిగువ స్టానము వణకు 

సమాంత రాకృతి నిగ్నాణమున్నక సూత పట్టు విధానము కావల 

యును, ఇట్టి విధానమునే చిత కారులు పూర్వరూప (నమూనా) 

విధాశలనుసరింతుగు. ఇట్టి భావమునె సూచించుటకు అభీనవ 

గుప్తుడు “కూర్చ రాంసయోశ్చ తులాధారణవత్ సమత్వమవైై 

ప మ్యం” అనిను. కూర్ప్చరము లంసములు తులాధారణముా((తాసు 

పట్టు విధానమున అనై నై పమ్యముతో నుండుటయె యిచటి సమానత 

అని యా వాక్యభానము. బింబిసూత్రము స్థపతు లుపయోగించు 

వడంబము కా దగునా! వింబసూత పదమున (బవ్మ్నాసూ(త పద 

మును కూర్చుకొనుట యు క్రముగ నుండునా! అని తోచును. 

“పరాజ్బుఖొ” కటకాముఖములు వవ్లో దేశమున పరా 

జ్యుఖములుగా నుండుట జాయపతి సూచించెను, భర తాది గంధము 

లందు “(పాజ్ళుఖ” అని యున్నది, పీయోాక్ష యగు నటు డెవరి 

కభిముఖుడై యుండునో హస్తములు తేత్సమ్ముఖములై యుండ 

వలె నని భావము. కాని యా హాీీస్తములు (ప్రయో కృ సమ్ముఖ 

ములుగా నుండ రాదు. కావున నా హస్తములు (ప్రయా కృకు పరా 

జ్బుఖములు గనె యుండును. అందుననె జాయపతీ యట్లు చెప్పెనని 

భావించునది, 
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ఇట్టి హస్తములు చతురగ్రములు. ఇట్టి సౌష్టవముతో 

నివి సంయుతములై యుండును. ఇవి (సగాదుల యాకర్షణమున విని 

యుక్తము లగును. విష్ణు వభినయమున నివి వినియోగము పాందును. 

౨౨ ఊఆ ద్వ చే 

చతుర శేం కరా పూర్వం కృత్వోద్వేష్టితకర్మ ణా ౫౧౫ 

హంసవక్షీకృతొ వక్షః క్షే తే వై చిత్యత స్తయోః 

ఏకో వ్యావ ర్తనేఒన్యశ్చ యుగవత్పరివర్తనే 

యదోద్బృృతై తదా స్యాతామూర్థ్వవర్శనయాో త్విమౌ 

తాలవృంతస్య తుల్యత్వాతాలవృంతాపరాభిధా 

అత ఏవ మతావేతౌ తాలవృంత నిరూపణే ౫౨౦ 

౨. ఊఉ ద్వ త్త ములు 

ఉద్య శీహా_స్తముల రూప మిట్లుండును. మొదట హస్త 

ములను చతురశఎములనుగా నుంచునది. విమ్ముట ఉద్వేష్టనవ_ర్తన 

విధానమున హూంసపతములనుగా జేయునది. బక హస్తము నుక్తైన 

ముగా వివర్తింప జేయునది. మరియొక పా_స్తము వతుః(ప దేశమున 

విచితంవ_ర్తనమున నొక్కసా!రిగా పరివ_ర్తనము పొందునట్లు చేయు 

నది. రూర్ట్యవ_ర్తనమున సి వా స్ప్తములు ఉదగ్భ త్తీములుగా- నుండు 

చేని తాలవృంతముతో సమానముగా నుండును గావున వీనికి 

“తాలవృంతములు” అను నామము (పసిద్ధముగా మున్నది. జోర్ల 

మునకు వ ర్లనము కలవగుటచే ఉదగ్భ త్తేము అయినవి. ఆతాలవృంత 

నిరూపణమున నివి వినియు క్షము లగును. 

౩, తలముఖే 

చతుర శే కరౌ హంసపక్షీ కృత్వేవ పూర్వవత్ 

అన్య్యోన్యాభిముఖౌ త్రం సమాపొ స్వస్వపార్శ్వణొ 

కార్యా తలముథఖా వేవం హృద్య మద్దల వాదనే 
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3. తలముఖ ములు, 

చతుర(శ్రములుగా నున్న హస్తములను పూర్వము వలె 

పహంసవతకుుములనుగా నొనరించి వ్యావృ ర్తి తేములనుగా ఆద ర్త తము 

లనుగా జేసి అన్యోన్యాభిము ఖములుగా నొనరించునది. అపుడు 

త్యశములుగా నుండియు సమా ప్రి పిలో స్వ స్వ పార్శ్యగతీము లగును, 

ఇట్లు తఅముఖ హ స్తములను గూర్చునది. అన్య్వోన $ సమ్ముఖతీల 

ములుగా నున్నందున తలముఖ వ్యానహారము కలిగినది. హృద్య 

మద్దల వాదనమున నివి వినియు క్షమగును. “హృద్యం మర్షలంవాద 

యతి” ఇ'త్యాది విషయమున నీ యభినయము నుండు నని భావము, 

౪. న్వ స్తికౌం a విపు కీర్త.కౌ 

న్వ_స్టీకౌ మణిబంధాంతే భూత్వేవై. తౌ న్వలక్షణొ' 

స్వ స్తికోధ న్ప్హధావాగు విచ్యుతొ''విపృకీర్షకౌ 

౪. న్యస్త కములు, 1 ౫. విషకీర్ణ కములు, 

లం "ఈ "రెండింటి! పరన్చేర సంటంధ మున్న ందున నాకచో 

నిరూవీతము లయినవి. " తలముఖవా స్త స్తము లె మణిబంధాంతమున 

స్వ స్త్ సికాకారమున నున్నచో స్వస్తి సికహ స్తము లగును. మణిబంఛాంత 

మనగా మణికట్టు సవమిగాపమున నని భావము. అవియే విశేషముగా 

చతు లయిన పో “వి ప్రకీక్లవా న సము లను న్యవహారము కలుగును, 

ఈ స్వస్తిక విపికీర్ల నులు పూర్వము నిగూపించిన నాలుగు వృత్తా 

కరముల స్వరూపో పజీ వనమున నుండుట సృష్టము, 

౬ అరాఅకటకాము ఖౌె 

పూర్వపూర్వోవజీవిత్వమే తేషాం విద్యతే కృమాత్ 
పతాకస్వ్యస్తికొ, పూర్వమలవద్యావిధానేతః ౪౨ 
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వ్యావృ త్తవరివృత్తా చ కృత్వోర్హ్వా పద్మకోళకా 
వ్యావృ త్తపరివృతా చ తతః కృత్వా తయోః పున; 

ఆరాలమేకమన్యం తు విదధ్యాత్కటకాముఖం 

చతురేణ చేశ్స్చ్యాతామరాలం కటకాముఖం 

ఆచార్యాః న్వస్తికేనేతి కేచిత్సాహురిమే పునః ssc 

పాగరాతౌ పరే పాహుః కటకాస్యావతః పరం | 

౬. అరాలకటకాముఖముబలు, 

ఈ నిరూవితము .లగు నృ త్తీహూ స్తములకుకిిముముగా ' 
పూర్వపూక్యోప జీవిత్యము కలదు. మొదట న్వ_స్పికముగా పతాక 
వా_స్తమును కూర్పవలెను. అలపల్లవ రీతిలో నున్న పద్మకోశహ స్త 
మును వ్యాన్ఫ త్తముగా పరివృ త్తముగా నూర్గ్వము ఖమున పద్భ్మకోళ 

చులనుగా నొనరింపవలెను. అట్లు సద్మకోశములుగా నొనరించిన 
హాస్తృములలో నొక హస్తమున అరాలము పట్టవలెను, వేరొక 
వాస్తమున కటకాముఖము పట్టవలెను. ఈ యరాలకటకములు 
చతురశ్రములుగా నొనర్పవలెను. అప్పు డరాల కటకాముఖ 
వాస్త ' మగును, కొందరు స్వస్నికముననె వీని స్థితి నభిమానించిరి, 
మొదట అరాలములు వీమ్మట కట కాముఖము లని కొందరందురు. 

మణిబంధాంతమున అరాలములు కూర్చి విడువగా అరాలకట కాముఖ 
మని కొందరు సంభావించివ స్వరూపము, 

8. ఆవి డవ (కౌ 
ఠా 

అంసాభ్యాం కూర్చరాభ్యాం చ భుబాభ్యాం చ కృమాద్యధా 

కుటీలాభ్యాం విలాసేన పళాకౌ వరర్తితొ తదా 

ఆఅవాజ్మఖతతౌ జ్లేయే బురై రావిద్ధవక్ళకా॥ 
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తిం ఆవిదవ(క్ర ములు, 
(ద 

పతాకవాస్కము లంసభాగములతో కూడినవై కూర్చర 
ములతో గూడినవై భుజములతో గూడినవైై కుటిలముగా విలాన 

మున నావర్శితము లగు నేని ఆవిద్ధవక్ళము లగును, అవాజ్బ్ముఖతేల 

ములుగా; అధోముఖతీలములుగా నుండుట యని భావము. 

అ రా సూచ్యాస్యా 

వ్యావృ త్తపరివృత్తాభ్యాం ప్రధమం చతుర్మశ గి ౪8౫ 

పతాకే భవతః పళ్చాత్తధా స్తః ఫణిమ స్తకౌ 

తత స్తరై వ సూచ్యాస్యా పార్శ్వే తిర్యక్పనారితా 

పర్యాయేణ చ నూచ్యాస జ్జేయే నృ త్రహ్మయో _క్షృభిః 

౮. నూ చ్యాన్య ములు. 

 పతాకవాస్కములు మొదట వ్యావర్శన పరివర్హ నములతో 

నుండి చతురశ9రూప గతములు కావలెను. అనంతరము సర్ప 

శిరసములు కావలెను. పార్య్వ్వమున తిర్వ(క్పసారితములై ' సూఇ్యా 

స్యము లగును. సప్పృశీర్దములు చతుర(శ్రగతములై స్వస్తిక స్థానమున 

నున్న వె నూచ్యాస్యము లగు ననియు కొందరు భావింతురు. 

సూచ్యాస్యము లందు పర్యాయమున (పవృల్సియు నుండును, 

జ రేచితే. 

భ్రమతో రేచితే సంతౌ హంసపక్షా దుతం యది 

హృసృతోచ్చతలత్వేన విభ్యాతావితి రేచితౌ ౪౪౦ 

ఊకా నరహరేరేతౌ దై తోర స్తటపాటనే 

౯. లేచితములు. 

హంసపశుములు వేగముగా (భ్రమణము పొందినవై (పస 
రించిన ఉచ్చతలములుగా . శేచితము -లయినచో. శేచితవాస్తము 
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లని విఖ్యాతము లయినవి* ఇవి నరసింహస్వామి దై త్యోరస్త్క టపాటన 

మున వినియుక్పుము లగును, లేచితహస్త ములను నిరూవీం చుటలో 

నాట్య వేదలకు ణము. -. 

“ శీచితేచాపి విక్లేయే వాంసపమో (దుతభిమా 

(పసారితోత్తానతతౌ శేచితావితి సంజ్ఞిలౌ.” 

ఇం దభినవభారతీభావ మో 'విభమున నున్నది. ఈ 

శేచితములె అర్ధ రేచితములు నగును. లతుణ శ్లోకములో “-రేచిత్ర? 

అను పదము లెడు స ర్యాయములు పియుక్క మయినందున 

పునరుక్తి కలుగు నని, పునరు కిని పరివారించుటశె కొంద రివి రెండు 

అవతణము లని యనిరి కావున, భాంకేము లవికృతములయిన 

వాంసపతములు శేదితము లగునని యొక లక్షణము (గావ్యూము. 

పాంసపతుములు పసారితో కానత లములుగా నుండి వికృత ములుగా 

నున్నను శేచితములగును. అని మరికొంద రిది వక వాక్య 

వునియె భావింప్ది. 

“ శేచితే సంత యే ద్రుతభమా తౌ. 

చే చిక సంజ్ఞావితి న పొన రుక్ష్యం” 

వాంసపతుములు వే గభాంతములై శేచితములుగా నుండు 

నేర శేదికసంజ్ఞగల వాస్కముంగుకు. ఇట్టి యస్థమున పౌనరుక్ష్యము 

లేకు. _జాయపతి నిరాపించిన లతుణమున శేచికపదము రెండు 

పర్యాయములు (పయుక్కముయినది అయిళను పునరుక్తి లేని 

కుధమున నర్థము నిర్ణయించుటకు అభినవభారతీ యనుసారమున 

తానరుపతి నిళభూవిి చెను. 

౧6. ఆ ర్త రేచితొ 

యక్యేకో రేచిత స్తద్వదపరశ్చతురశుగః 

-ఫర్యాయేణ కరావేవ మర్రరేచిత నంజ్ఞికౌ 



ఆంగికాభీనయము ora 

౧౦. అ ర రేచితములు. 

అర్ధ రేచిత సంజ్ఞ వలననె అర్లశేచిత రూపము స్పష్టముం 

అయినను మరల లకుణకధథనమున నొక విశేవము గోచరించును. 

అంతట నవిశేషముగ చాతురశ్యస్థితి యుండునని నృత్తే తృహస్తాంత 
శము లందును ఆ యా అంగ పర్యాయమున (పయోగ ముండుట 

"యుక్త మని సూచితమసను, 

ఒకవాస్తము శేచిక మగుట మరియొకటి దతుర శముగా 

నుండుట ఇట్లు పర్యాయమున (పవృత్తీ ము లగుట అర్థ శేచిత మగును, 

వామువాస్తము శేచితముగుట సవ్యహస్తము చతురశమగుట 

శేెంద రంగీకరింతురు. ఈ జూాయపతి పర్వ్యాయ(ప్రవృత్మియు అర్హ 

శేచిత మని యంగీకరించెనుం 

౧౧. ఊత్తానవంచి తే 

అంనగండకఫొాలానాం నమక్షే (తే క్వచిత్ స్థితౌ 

(తివతాకౌ మనా క్తి ర్యగు త్రానొ సమ్ముఖా తధా vy 

కూర్పరాంనం చలతి్మంచిత్ స్యాతా ముత్సానవంచితౌ 

౧౧. ఊత్తౌ ననవంచితములు. 

తి)పతాకవహా_స్తములు అంసమునందు కపోలమునందు 

లలాటము నందును ఉన్న నై, అన్యోన్యము సమ్ముఖములై కొంతేగా" 

'తిర్యగు తన ములుగా నున్న చో ఉళ్తనవంచితీము లను హస్తము 

లగును. అవ్వు డంసములకు కూర్ప్చరములకు కించిచ్చలన ముండును. 

అంచన ముద్దమనము రెండు నుండును గావున ఉత్తానవంచిత 

యగును 

౧౨౨ పల వౌ 

వ్యావర్తేత భుజాదూర్హ్వం పసార్య పరివ _ర్లనాత్ 

పతాకా మణిబింధస్టౌ ?ధిలౌ వ్వ స్తికీకృతొ 



చిలి నృ త్ర రోశ్నావలీ 

సంపద్యేతే యదా విద్భిః కధితే పల్లవే తదా 
ae) 

కేచిత్సతాకయోః స్థానే (తిపతాకావిహా(బువన్ ౪౫ 6- 

౧౨. పలవములు, 
a) 

మణిబంధమునందున్న పతాకహస్తములు శిధిలమ్ముల్తె 

స్వ_స్తీకక్పతము లయినచో పల్లవహా స్తము " లగునందురు. ఊర్థ్య, 

వ్యావ_ర్తనమున ావాువులను సాచి పరివ రన మొనరింపగా శిధిలము' 

లగు సతాకవా_స్తములు స్వ స్తికాకృకి కల వగును, కొందరు పతాక 

స్థానమున తిప తాకహ_స్తము లుంచుటను నిరూపించిరి. అవియు- 

వతాకముల వలె కావలను, 

౧౩ కేశబ౦రా 

ఊత్ఫానిలౌ ముథార్టేన విచితే స్కంధ దేశతః 

నిషాంతౌ పూర్వవచ్చ్చైతొ కేశబంధా వృదాహృతొో 

౧౩ కేశబ౦ధములు, 

పతాకహ స్తములు స్కంధ దేశమునుండి కొంతగా ఉత్తా' 
నితములు విచితములునై_ వినిర్లతము లయినచో కేశబంధము లను 

నృత్త హ_స్తము లగును మొదట ఒక పార్శ్వము నుండి పార్వ. 

పరివ_ర్శనమున వెలువడి శిరః పిచేశేమువరకు (ప్రసరించి అటు. 

నుండి నితంబ వా _స్తముల వలె విచిత్ర హస్త విధానమున వెలువడి... 

పర్యాయ (ప్రవృ_త్తము లయినచో కేశహా_స్తము లగుననుట నిచట 

ఛావింప వలెను, 

౧౪, లతకాఖ్యే 

[పలంబితభుజౌ తిర్యత్స తాక. చేత్స్రసారితౌ 

లశాభ్యావితి విజ్లేయె నృత్తాభినయగోచరౌ 
నితంబ|[వభృతి ష్వేషు [తివతాకొ జగుః సరే oe ౮౫ ౫. 



'ఆ౦గికాభినయము ౧౮౩ 

౧౪ లతా ఖ్య ములు 

 పతాకహా స్తములు తిర్యక్ప) సారితము లెయుండగా భుజ 

ములు వే్రేలాడు నట్లుండునేని ల తాఖ్యములగును. ఇది- నృత్రాభి 

నయ గోచరములై నుందరములుగ నుండునని నాట్యవిదులు భావిం 

తరు. నితంబ శేశబంధ ల తాఖ్యములలో ప తాకవాస్తముల 

ప$) యోగమె యిచట నిర్దిష్ట మయినది. వీనిలో (లిప తాక, (పయో 

మభీష్ట మని కొందరనిరి. 

౧౫. కరి హ స్తా, ౧. ప క్షవ౦ చితా.” 

లకాహసో భవేత్సార్య్యాత్ పార్శ్వం దోలావదున్నతీః 

క గ్రేఒన్యన్తి పతాక శ్చే త్క-రిహ_న్దం విదుర్చుధాః 

కటకొముఖమ(తాన్యే కేచిత్చూర్వం లలాటకం 

తిపతాకే కటీ మూర్చిి దత్తాగే పక్షవంచితా 

౧౫, కరిహ_స్తములు ౧౬. వక్షవంచితములు, 

సమున్న తమయిన లతాహ స్తము దోలాహ స్తము 
భలె ఒక పార్శషమునుండి మరియొక పార్శమునకు (పసరించునేని 

శులోలితముగా నుండునేని, (తిపతాకము కర్ణ చేశమున నున్నచో 

శరిహ_స్తమగును చతుర్మ్నశములోవలె సజాతీయముల కిం దారంభ 
ముండదు. నృత్తాభ్యాస వ్యపచేశము ననుసరించి విజాతీయారంభో 
మును యుక్కమగును. కరివాస్తా కారమున నుండుటచే కరి వాస్త 

మను నామముచితము. కర్లజేశమున నుండునది తిపతాకమని 

శొంద రనగా కొందరు కటకాముఖ ముండునని 'లలాటక ముండు 

ఇని యనిరి, 

(తిప తాకహస్తములు కటి అగ్రభాగ నివిష్టములయి నచో 

శతవంచితము లగును. పతములంఛచితము లగుట గుర్తింపవ లెను. 



౧౮౪ నృ రళ్నావ లీ 
ba 

౧౭. వక్ష వ దో త కౌ 

కట్టీ పరాబ్ముథాగే9ణ వక్ష(పధ్యోతకాలిమౌొ Veo 

ఏతే ళోభావహే నిత్యం పక్ష పదో్యతపూర్వకౌ 

౧౭. వపక్షప్రద్యోతకములు. 

శి) పకాకవాస్మ ములు కటిభాగ ప.రాబ్బుఖము లయిన-వో 

పత్తు ప్ర్వధో్యోతకము లగును, .ఆ హస్తములు పత. భాగమున ప్రద్యో 

తీమానమ్లులుగనుండును,. . కానన .నివి నిత్యము , శో భావహములుగ 

నుండును." పత్సవంచిత పత(ప్రద్య్యోత కముల వ్యామిశణమున 

(పయోగళోభ కలుగుటను నాట్యవిదు లంగీకరింతురు. | 

౧౮. తౌ ర్య ప క్షా 

తౌ పతాకీకృతొ సంతౌొవధ,స్తలమధోగలతొ, 

ఉత్పతంతా చ త్రరనా _తార్హ్యవ క్షా వృుదాహృతొ.. . 

౧౮. తార్ధ్యప కములు, 

Mr ఏనిశే గరుడపతము' లనియు జేరు కలదు. పతాక 
వాస్తృములు అధస్తలము పొందినవె పెకి 'శ్రిందికే' " పిసరించు. 

చఛున్నవై వేగ వేగముగా నుత్సతనము 'కలవయిన-వో తార్థ్మ్య 

పతు.ములగుచున్న వి. పతాకము లధో ముఖ తలావిద్ధము లగుట 

ఏని రూపము పతాకము" లధోముఖమ్ములై నితంబమున (ప పసరించి 

వేగముగా నూర్లగగమన మునకించునవీ యపట వివశ్షీతము. 

తార్జ భుజాకారత గోచరించుటచే వేరు యుక్తము, 

౧౯. దం డస కొ 

వక్ష త్రం తయశ్యేకో మేన కాలేన పార్మ వ్రతః. ం, 

వ్యావృత్త్యా హంస ప క్షాఖ్యః శేనై వ పరికీ ర్తితః లజ 



24] వీత గికొ భీ నాయ ము అ లాడి 

పృసారితభుజోన్యాన్సు తిర్యకృరాశ్రయశః పునః 

వ. వీవమసిగాంతశేణాపి:కియాస్యా ద్రండపక్ష యోః' . 

ఊభయో ర్వేగప ద్యేన (పొహుః బాహో్యః పసారణ౦ న. 
r+ | ఎ అండీ 

అన్న “మౌ పత్ర పరివృత్తం*చ 'కమేణాత్ర [(కియావిద*... a + య 

ars ౧కా 'ద'రడ పక్షములు '.. 9 

+"  వంస పత మను వాస్త మొకటి వతస్తలము. నాశ్ర 

యించి యుండి వ్యావర్తన విలాసమున పార్శ్వము నుండి పిసరింవ 

నతో నెండవ పాంసపతుము ' భుజ్యపసారముతో నున్న దై. 

పర్యాయ వర్కనమున ' తిర్వ(క్పసారితేము కావలెను. 'ఒక వాంస 

పఠుమునకు వ్యావర్తనమున్న జ్వాడ్సు' పొోర్ళము: నుండి యురమునకు 

వ9ిసరించుటయ్య- ఆ_సమయముననే రెండవ వాంసపతుము చేహ 

పరివర్శసమున భుజ" ప్రసార పర్యంతము, వర్శనముండుటయు ఇను 

వేరొక యంగమున నాచరించుటయు, చెండు హంసపతుములును 

భుజ (పసారముతో నుసన్నవై వ్యావర్శన 'పరివర,నములతో నుండు 

టయు దండ పతు'హాస్త (క్రియలు దండము వలె పతుమున భుజ 

ముండటచే డండ పక్షమయినడి. కొందరు ఒకి సమయమున రెండు 

హాస్తములకు (పసరణ ముండునని వ్యావర్శన పరివర్శనముల్యః 

(క్రమమున నుండునని యనిరి, ఇట్టి యితర భావముల నభినవ భారళి 

సూచించినది. 

a4 1 
' if "| , ( hy 

౨౦. ఊర్ధ్వమరడ'లొ ౪; 

వ్యావృ త్తవక్ష సొ ఫాలవర్మ్మనా పార్శ్వమాగతౌ ౪౭లో 

తతో మరీడలవద్భాాంతే హృసారితకరౌ భుజౌ 

వశాకా 'చేన్మశాపూర్వ్వ్యమండలొ నృ త్తకోవిదైః నడ 

చ్మకవ ర్వని కేత్యన్యత్ప్రధితం సామ తోకతః ' 

(ప్రాహ కీ ర్తిధరాచార్యః కరయో' రనయా రితి 



౧౮ ౬ నృత్త రత్నావలీ 

నిం, ఊ ర్వ మ౦డ లములు.,, 

పతాకవాస్తములు వడో భాగము మండి వ్యావృ_తము 
లై ఫాలతీల వర్తన విధానమున పార భాగమునకు వచ్చినవై 

మండలా కారముగ పరి భాంతములై యుండగా భుజములు (ప్రసా 

రితములు కాగా డార్ధ్వ మండల హొ స్తములగునని నాట్యకోవిదులు 

ఛావించిరి.. లోకానుసారమున నీహా_స్తములు “*చ[కవ ర్తనిక్ర౫: 

అను వేరు కలవయినవి. కీర్తి ధరాచార్యు డీ నామవ్యవపోరము 
నంగీక్షరించెను.  అభినవగుప్తడు చక్రవ_ర్తనిక నామము నూర్ద్వ 

మండలమునకు ఇెప్పెను. కాని కీ ర్రిధరుడు చెక్పినట్లన లేదు. 

౨౧. పొర్శ్మ్యమం౦ండలొ 

తే మిధస్పమ్ముఖౌ పార్శ్వవిన్యసా పార్మ్యమండలౌ ౪2౫ 

స్కంధక్నేతాాదధః స్వస్వపార్మ్యయోర్భమణం వరే 

ఆవిద్ధభుజయోరూచుః తయోరన్వర్థ వాదినః 

కక్షవ రనికేత్యన్యదనయోర్నామ కల్పితం 

౨౧. పార్య్వమం౦ండలములు, 

ఊర్ణ మండల వా స్తములె పార్శ్య విన్య_స్తము లయినచో 
పార్శ(మండలపహా_స్తము లగును, డార్డ ( మండలముగా నున్న 

హా_స్తములె వార గతిములై పతాకాకారమున పరస్పర సమ్ముఖ 

ములు గానుండునేని పౌర్మ్యషమండల సంజ్ఞ కలవగుట వివవ్నీతీము. 

కొందరు స్కంధ భాగమునుండి స్వన్వ వార్శ్యము లందు [భమణము 

పొందుటను పార్శ(మండలహా_స్తముగా పరిగణించిరి, పార్శ్వ 

మండల మన్వర్థనామ మని తలచువారు భుజము లావిద్దముగా 

నుందుటను నిరూవించిక. ఈ పార్గ మండల వా స్తములకు “కతు 
వ_ర్తనికి అను నామమును కొందరు భావించిరి. ఇది వారి కల్ప 

నము. ఇట్లు పృసిద్ధి శాన రాదు. 



ఆంగికాభినయము గర తె 

౨౨. ఊ.రోమండలొ 

ఉద్వేష్టశ్చాప వేష్టశ్చ స్యాశాం చేదేకకాలతః 

హ_స్రయోరురసః స్తానాత్సార్భ్వుయోః ధ్రాంతయః। కృమాత్ ౪౮౭ 

ఉరోమండలినా అనే [పాహుర్వక్షస్టయో రితి 

ఏతద్భేదద్వయం కేచిదురోవర్తనికాం జగుః 

ఊర్హ్వదిజ్మండలేష్వేషు హంనపక్షే విదుః పరే 

తితి ఉరోమ౦0డలములు, 

ఒక హస్తము ద్వేవ్టీతమై మరియొకటి యప వేష్టీతమై 
ఒ కేకాలము ననుసరించి ఉరః స్థానము నుండి భిమితము అయినచో 
నురోమండల మగును. ఉరము నుండి (భమితము లగుటలో ఒక 

హస్హమున కాగమనము వేరొక వా స్తమునకు గమనము. వర్తనమున 

నుండును ఉర స్థలము నుండి పార్గములకు కమాను సారమున 
(భమణము లుండును. వయః స్థములగు వాంస పశు హస్తముఖ 

వర్తనమె ఉరోమండలి హా_స్తములకు స్వరూపమిచ్చు నని కొంద 

రనిరి. పార్శ్వ మండల ఉరో మండలముల ెండిటిని కొందరు 
“తరోవ_ర్తనిక” యని వ్యనహారించిరి. ' హంస పతే వా_స్తములు 
శర దిజ్భిండలములలో సంచరించుటను కొందరు ని వైశించిరి, 

౨౩, ఉరఃపార్య్యార్థమండలొ 

వ్యావ ర్తితేన హ న్తశ్చేదలపల్రవశంసిసా 

పార్శ్యం చ వక్షనః పొఇప్య (పసారితభుజో భ9మన్ ౪౮౫ 

ఆరాలం 'దధదావేవ్షకరణేన శృయత్యురః 
తదానీమేవ పొర్మ్యం న్వమతో గచ్చుతి పూర్వవత్. 

మండలేన తతో ప్యేవము రఈపార్శ్వార్ధమండలొ 



తల్లా ౮ నృ త్త రత్నా వలీ 

౨౩. ఊ,ర ఓప్తా కా నర్లు డల ములు, 

ఈ వహ సములండూ ' . ల్బల్బప జ్లావము; ;అవ్లాలమ్లు అను హస్త 
ళ్ Has 

ముల వరైర్తష్షమ్లు మండున్లు. అల షల్ల నహ నల వ్యామర్తితమె వతుః 

పార్ళ(మును పొంది" భూజు' _పృసారమ్లు.తో ౨ నన్నె: 'భోమించును, 
అరాలహ_స్తము ఆవేష్టీత రూపమున" "నుండి వత? పీబేశము ననున 
రించును ఆ సమయముననె స్యపార్శగము "చేరును. ఇట్లివి 'నూండలా కా 
రమున నుండును. గావున ఆరః పా రార్థమండలము లగుచున్న వి. 

“ "క 

అలపల్లివము అ రాలము పతుమున సగము వ రన మొన 

రించి పార్మ్యా వ ర్తనము కలది కావలెను, వశము: నుండీ యు కోన 

మయిన హా _స్తము' అలపల్లువను నకు స్థానమిచ్చుట కె వ్యావ్యర్తి త్ర 
జే శ 

మగును, 'ఆసమయముననే పొర ప్రసారత భుజమేయిన శేండవ 
వా _స్తము వత్మున , వ్యాపించును. వతమున నొక వా సము పోర్భ్య 
on “ a 

మున నొక హ సము ముడీలముగా గ తాగతమేునరీంచ గావున ఆ 
న # {eg * న స్ ఫా se ae , 

| ణి / 

శేరు సముచి ము. 

తే = వాన ఛి, 
వి ట్స ము ప కన్యా. సి ల టీ క్ జ లీ fp rtm 

కరణేనాప వే: షన స్వాదేకః కుం చితో యదా. 1! | ర 

" అధ 7 శారి ( గ శ్ .. కా శ తదాన్యోప్యరచితో భూత వద్వేషితేన మృడుః। (కమా ¥కాం 

స్వస్తికౌ కటకాస్యా చేన్ముష్టికాన్వ స్తికా మతౌ 

యత్పరంపరయో ముష్నేర్హాతొ తొ మునినా తతః 
తయో కౌ ముష్షశిఖరకనితకట కేష్వపి 

చి లట లా 

స్యాతామన్యతమా వేతా లిత్యాశయవతామునా 

ఏకః స్యాత్కంచితో ముషిః కాటకా స్యేఒ౦చితః పరః. vex ళం 

ఇతి కీర్తిధరః పాహ ముష్టికన్వ స్తికౌ కరా 
ఇడ్గవ ర ని కేత్యన్యన్నా మ ధేయం చ కల్పితం 



ఆ గ్వికా లి నతయృము శరణు 

గలం +ముస్త్రిససై సి కములు. 
జం, 

“ అప వేప్పన కరణచమున. నొక హా స్పము ' కుంచితము 

కావలేన టన న్యపాస్త సము ఉట్రేస్థ్ళ మున అం చీతము కావలెను అట్లు 

శ్రోముమున ' మృదువుగా హాస నములు పిసరించి. స్ "సళ ముల 

కట కా నములు సయినచో మువ్రీక స స(గ్గికములను వా స్తములగపను. 
ముస్టీక స్తు 0 అరగ యంణ రా విెశీమమున నిని యుత్సన్నీము లని 

ముని Ban శాన్సన మున్సి - శిఖర - కసిగ్గ 'న నికటక హో స్తము 
లలో నేనేని 'పయు | క్లములు శాన చ్చును, బక హోస్ట్ రాల ఆ 
పోస్తమున' కుంచికమగుటయు మరియొక హ స్పవుల్ పల్లవ" 
షన సంచిత మగు టయయు నిందు గ హీ ౦పవ అను, '! 
we శ్ర ” 

ఖో 

గే అ ఈ జ మక స్వ న్ ముల నిరూవించుటలో శీ రి ధలు, డిట్ల 

భిమానించెను. ఒక మువీకుంచితము. మరియొకటి కట కాస్యమున 
నంచితమగును. ఇట్టుండుట ముష్టీక స్వస్తకరూపముః, అని ఈ 
వా_స్హమునకు ఖడ్లనర్తనిక్ర అను నామ ధేయము నంగీకరిం ఇను. 

జై 

జా 

౨౫. నలిసనీవద్య కోశ కా 

వవ్యకోశాధిడొ హస్తా వ్యావర్తాదిక్రియాకృళా 

లక్లిషే న్యస్తిక క్షే (తే వ్యావృ త్తవరివ ర్హితౌ 
మిథః వరాణ్భ ఖే స్యాకతాం నలిసీవద్మకోళకా ఇంం౦ 

మణిదిందనేమా కీసి కనిషాంగున్ల నంముఖొ 

కష లక్లఆగంంయు నా చేతా వనె రుదీరిగొ 
LE wt all టీల 

వికొవన్యశమ శేతే స్కంద వక్షోజ జొనుషు 
ప్రోకొ విచర్తిత" చ న్న లినీ పద్మ కోశకొ |. 

ఏశొ కీ క్రిరరార్యాను వద్మోవ రనికాం జగుః “ఈర 
wont ఇల అంతలో 



౧౯ాం. నృత్త రత్నావలీ 

౨౫ నలినీపద్మ కోశము లుం 

పద్ద కోశము వేరుగల వా_స్తములు వ్యావ _రృన(క్రియలతో 

నున్న వై స్వస్తిక స్థానమున ఆశ్నిష్ట చూపములై. వ్యావృత్తోములు 

పరివర్హితోములు కావలెను. పరస్పరము పరాబ్బుఖములు కావలెను, 

అప్పుడవి నలినీ పద్భకోశ హస్తము లగును, పద్మకోశములు సమ్ము 

ఖములై మణిబంధమున శ్లిషములగుట వీనిరాపము. లవి కనిష్థాంగు 

వ్షములకు సమ్ముఖములై పరస్పరము సంగ్న్ ప్రములగుట నలిసీ' పద్మ 

కోశముల లతణమని కొందరనిరి. కొందరు భుజస్కంంధము వక్రో 

జము, జూనువు అను వానిలో నొక స్థలమున నున్నవై వివ_ర్హితము 

లగుచో నలినీపద్మకోశవా_స్తములగు నని యనిరి. _ కీర్తిధరాదు 
లీ హస్తములను పద్మువ_ర్తనిక యని వ్యవహరించిరి. నలినీ లతమై 

య నేక పద్మము లుండుట సంభవమె కావున పని క నలిసీపద్భకోశ 

నామ ముచితమె.. 

౨౬. అరల ప దో ల్ఫ ణొ 

ఊర్వేష్టి తేన నిష్పన్నౌ స్యాతాం చేదలపల్రవౌ 

వక్షసః స్కంధయోరూర్థ్వం వృసారితభుజానిమే 

స్కంధాభిముఖమానిద్దే చలితౌ చాంగులీదలై. ® 

ఆలపద్మోల్బణౌ వాహు ర్వాతవ ర్లనికాం వరే 

oe ౨౬. అలప ద్మోల్భ్బణ ములు 

| అలపల్లవ హ_స్టముల అగ భాగములను ఉ ద్వేవ్టన మొన 

రించి, వకుఃస్థలమునకు స్కం౦థములకు నూర్గ (ముగా భుజ్యపసారమున్న 
చో అలపద్కోల్బణ వాసము లగును. వత్ర్ో దేశము నుండి యు బ్వే 
ప్రన(పభానము లయిన హా _స్తములు జార్ల (స్కంధమున పసారితేము 

బగుట్రయు స్కంభాభిముఖముగా నావిద్ధమునై చలదంగులీకములై. 



ఆ౦గికాభినయ ము ౧ 

అలపల్లవము లుండుటయు నీ హస్తముల రూపమని నాట్యవిదు 

లందురు. వార్ష పరవశవముయిన చి త్తవృత్తిని నూచించునవి యగుట 

ఉల్బణరూపము. ఈవా స్తములను వాతవర్తనిక అను నామమున. 

కొందరు వ్యవవారించిరి. 

౨౭, లలితే ఎరా, వనిత 

ఏతావేవ కరావూర్ణ్వక్షే(తగౌ లలితే మతే ౫౧౦ 

కటకాస్యా శిరో దేశలగ్నాగే తే వరే జగుః 

లకాభ్యే వలితే స్యోక్తౌ కూర్చరన్వ స్పికీకృతొ 

ఎలి. లలిత ములు, 

ఈ చెప్పిన అలపల్లవ వా స్తములె ఊర్ధ్వత్నేతగతము 

లయినచో లలితములు అను నృత్తవహాస్తము లగును కటకాముఖ 

హస్తములు శిరో జేఛలగ్నూా(గము లయిన చో లలితవా స్తము అగునని 

కొంద రనిరి. చాతురశ్యమున లాలిత్యసంపాదకము లగుటచే 

లలితనామము యు _క్షము. 

లతావహా_స్తములు కూర్సరస్టానమున స్య _స్తికములుగా 

నున్నచో వలితహ_స్హము లగును. బాహువుల వలన మున్నందున 

వలితము అను నామము యు క్షముగా నున్నది. 

ఈ విధముగా వర్తనాంతరములు పరిగావ్యాములు 

కాగలవు, సంయుతాసంయుతముల సంకలనమున నిట్ట వ ర్తనాంతే 

రము లనేకములు సంభవించును, వానిని అర్లక్రి] యాను సారమున 

గుర్చింపవలెను. నృ త్తహస్తములను కరణములం దధికముగా (ప్రయో 

గింపవలెను. “ోకరణేతు (ప్రయో_కృవ్యా నృ త్తవాస్తా విశేవతణి 

అర్హవశేమున వీని (ప్రయోగములో సాంకర్యమును సంభవించును. 



ఆలం నృ చిత్త నరో కా వళలీ 

శాధ్యమునందు -గాని' నృత్త 'త్రమునందు గాని”్రాథాన్యము' “ననుసరించి 
సంజ్ఞ యుండును, . ఈ 1 నత్తి “తవా “స్త్రము లన్నియు నిట్లు ) నామాచిత్య 

మున శిళూవిత ము లయానవి, ' oe న లట గ 

హ సలక్షణ ౦ 
rn = 

హో క్షం హ న్తడ్వాయరి"కై శ్చిదసంయేకో నికుంచకః 

అక యుకో ద్విశిఖరాసీ భృత్శ్రమా న్తకా వరడాభయోౌ. ww 

అనామా పార్మ్వనంలగ్నా.చతురన్య కనీయసీ ౨. ౫౧౫ 

యస్మన్నికుంత్తకో, వేదభావణే న్వల్బదర్శనే . [.... 
సమం శిఖరయోరో గాదృవేత్ ద్వి శ ఖిరాభిధః 

శాహార్ధమంగలీపోర్ట శీ భాషపై క కోవ 'కర్మణి 
తస్య విశ్లేషణా దక్షు నా స్తీత్సభినయే బుధైః 

12 'వరాజ్మఖతలౌ భిన్నా వతాకౌ కటిపార్భ్యగౌ ' ౫౨౦ 
అధ ఊర్హ్వము ఖే స్వాతాం [శమేణ వరదాభయో 

ఖో ని 
హం ఖై ॥1 ళల . 1 ' శీ 

/. 

'హ స్త్ ల క్షణము. 

కొందరు భా _సద్వ్యయను అధికముగా లశ్షించిరి. నికుం 
చకవోంస్తము '= ద్విశొఖురహ్వాన్త సము “అనిహానీ “పొష్షుములు.. ఈ 
శెరడునో అనం యుతహ సములు వేరదోభయోహ శ్తీనరిక్టీతో "నత్త 
హ_స్తములును మ తాంతరామన గలవు. “ ౨ అ గ 

“శికుంబకయు- చతురహ_స్త్వమునకు సంబంధించిన కనీయసి 
చిటికెన (వేలు అనామిక యొక్క... పార్గగమున సంలగ్న మయినచో 
నికుంచక హస్త మగును. ' ఇది వేద భాహణమున వినియు క్ష మగును." 
స్వల్పముగా నభినయము (పడర్శించుటలో' నుపకరించును. వతాః 
వో సము ముధ్య మామూలు సంలగాల్నంగుష్టు. 'మయిన-వో నికుంచక 
వాస్త, మగునని కొందరు భావించిరి. వినియోగము "సమానము." ("" 



25] ఆంగికాభి నయము ౧౯ొ౩ 

' ద్విశిఖరోయు:_ రెండు శెఖరహా స్తములు సమాయోాగమున 

ద్విశిఖర మను హస్తము సిద్ధ మగును. ఇది కాపార్థ మంగులీస్ఫోట 
మొనరిం చునపుడు భామనీ కోపకర్మ యందు నుపకరించి వినియుక్త 

మగును. శ్రీలకు కోపము కలిగినపుడు వారిని (బతిమలాడుకొను 

నప్పుడు అనునయమున నిడి యుపకరించును “నాస్తి” లేదు. అను 

నప్పుడు సంయు కొముగు శిఖర ద్యయము వినియు క్ష మగును, 

'వరదాభయ హ స్తములు. 

పతాకహా _స్తములు పరాజుఖతేలములుగా నుండి కటి 

పార్య్యగతము లయినచో వరదవా సరూపమును, పిమ్మట జర్ణ 

ముఖములు కాగా అభయవా_స్తమాపమును సిద్ధమగును. దత్లీణ 

హస్తము వామహా స్తము నరదడాభయరూపము కలవి యగును, 

అరాలహా స్హములు కటిపార్శగతములగుట వరదాభయహా స్త 

స్వరూపము. దత్రీణహాస్త మూర్భపసారమున వరదము వామ 
హస్తము దిగువకుండుట అభయము. 

ఈ హా స్తముల మొదట నెవరు నిచూపించిరో గోచరము 

గాకున్నను నర్వాచీనులు వీనిని సంశేతించి నిరూవించిరి. “శా పార్ట 
మంగులి స్ఫో టొ యనుటకు “శయ నార్థం”' కొందరు భావించిరి. 

అది యుక్తవూ? ఇది యు కమా? హృదయము (పమాణము-అ ర్వా 

నీను వింకను పరిగణింతురు, సూ చీవిద్ధ హా_స్హము - జాన సము” 

ము(దహ_స్తము - ప్ఫకీర్ణ హూ స్తము. వీని కంతేము లేదు. 

నాట్యాంగ వట్క-ములో శిరోభేదములు వా స్పభేడములు 

_ నిరూవితీము అయినవి. ఇక మూడవది యయిన వత్ము నిరూవీంప 
వలెను, ' పార్గర్ధములను నిరూపింపవలెను, ఆ సందర్భమున కుకీ - 

వృష - ఊరు - 'జంఘా విశేవములను నిరూపీింపవలసి యున్నది. 



కుత ౪ నృత్త రత్నావలీ 

ఆ పాద పాదాంగలీ నిళూపణము (పస _క్షము. అంగ నిరూపణా ధ్యా 

యమున నివి యవేశ్నీశములు. ఇందు ముందు వవోభఖేద నిరూపవ 
ణము ప్రస క్తము. 

వక్షోల క్షణ ౦0 

సమముద్వాహితాభుగ్ననిర్భుగ్నాని పకంపితం 

ఇత్యుక్తం పంచధా వక్షోల్షణాని (పచక్ష్మ్మ హే 

చతుర్మశకృతం సె వ్రైరంగె 8 సొషవవశాలిభిః 
యా యూ 0 

నమం సమ్మతమేతస్య న్వభావాభినయే భవేత్ 2౨౫ 
ఊత్తుంగత్వే తు బిభాణ ముద్వాహిత ముదీరికం 

జృంభాయా మాయతాఫా,ణే దీర్రోచ్భాాసాదిమేషు చ 

అధః పతదివ స్కంధద్వితయం దధదానతం 

మధ్యే మధ్యే శ్లధీభావం భజత్పృ షే సమున్నతం 
ఆభుగ్నం సం|భమే భీతే విషాదగదయోశ్ళుచి ౫౩౦ 
మూర్చాహృచ్చల్య మందా శీతస్పర్శన వృష్టిషు 

నిర్భుగ్నాంసం నామత్స్భృష్షం న్తంభళోభి ధృతోన్నతి 

“నిర్భుగ్నం కధ్యతే మాన్శగహణే సత్యభాషణే 

విస్మయోలోకిత్ _స్పంభే దర్పోకావహమిత్యదః 

పకంపితం కృతం జేయమూ ర్వాతే పెః నిరంతర ౫3౫ ఇ ధక = a 
హసితక్కందిత తాన (శమశ్వాసాభయాదిషు 

వక్షోల క[£ ణ ము. 

వమ్షోభినయ మయిదు వినముల నున్నది. నమము- 
ఉద్వాహీతీము-క భుగ్న ము-నిర్భుగ్న ముప్రకంవిత ము, ఈ అయిదు 
విధముల వక్షఆకుణములను ఇటుపై నిరూవీింతుము. 



అ౦గికాభినయము ౧౫ 

౧. నమముః- సౌష్థవముతో శోభించు సర్వావయవములచే 
చతురశకృత మగునది సమమగును, సంభావాభినయమున నిది 
యుపరఘు_క మగును. సర్వాంగముల చతురశ విధానమనిభఖావము. 

3 ఉద్వాహితముః- ఉత్తుంగముగా ను బ్బెత్తుగా హృదయ 

ముండుట ఉదా(హీకే మనిరి, ఆవలించు నపుడు బాగుగా నాఘా 
ణించు నపుడు దీర్భముగా నిట్టూర్చు నప్పుడు ఉన్న తాొలోకమునం 

దుడ్యాహీత ము వినియు కృమగును, 

3. ఆభుగ్నయుః- ఈ వీధానమున గెండు స్కంధములు దిగువ 

భాగమునకు పడిపోనున ట్లుండును. జారిపోవునట్లుండును. వృాదయము 
వంగి యుండును. మధ్యమధ్యలో శృధముగా శిధిలముగా నిరవష్టంభ 

ముగా నుండును. పృష్టమున సమున్నతముగా నుండును. నిమ్నుమె 

ససంకోచమై ఆభుగ్నమను వత ముండును. ఈ యాభుగ్న వతుః 
కర్ణ లీ విధముగ నుండును. పై శెగురుట పికంపనము ఆయాసము 
మొదలగునవి. సంభ మములో ఛీతానస్థలో విషాద సమయమున 

జ్యుర పడినప్పుడు శుచిగా నుండు సమయమున, మూర్చ, హృచ్చల్యము, 

లజ్జ, శీతస్పర్శ వృష్టి సమయములలో నీ ఆభుగ్న హృదయాభినయము 
యుక్తము. 

ర, అక్కుగ్పుమయుః- భుజములు కుంచితములై యుండుట నడుము 

వంగి యుండుట _స్తబ్దభావమున నుండుట కొమ్ము పూరించి మెత్తుగా 
నుండుట అనునవి నిర్భుగ్నవతుః స్వరూపములు. అభిమానము పడు 
నప్పుడు, సత్యము పలుకు నపుడు మ్మాయాలోకనమున _స్తంభస్వథా' 
వమున నేను నేనన్న దర్చో కిలో గర్యాతిశయ సూణనములో' 
నిర్భుగ్న వమ2భినయము. యుక్తము శ్రీల జృంభణ మోటన 
బబ్యోకము లందిట్టి వతుఃపంయోగ మావశ్యకము. 



న్న వుకంవితమ. :- నిరంతర మూర్ధ్య్వోశ్లైపములతో. నుండు 
వ్యృాదయము పకంవిత్ మను హృదయ మగును. ఇది వాసిత 

ములో (కందన మొనరించుబలో భయములో (శమములో శాస 
ములో పకంపితే వతు, ముపకరించును. దుఃఖమునందును హిక్కా 

(ఎక్కిళ్లు పీయోగము నందు నర్ధయోగమున నాట్యవిదు లీ విధాన 
ముప యూగింతురు, 

పార్శ్వ లక్షణమ్ 

ఊఉరోలక్ష్మాభిధాయేతి [బూమహే పార్మ్యల క్షణం 

వివర్హితాపసృతే తద్వత్ |ప్రసారిత సమున్నతే 

నతం చేతి మతం పార్శ్వకర్మ పంచవిధం బురై ః 

తికన్య పరివ_ర్హేన పరావరౌ వివర్తనం ౫౪౦ 

వివర్తితపరిత్యాగాన్నివృ త్రేఒపసృతం స్మృతం 

ఆయామాత్సార్వయోః (పో _క్తం (ప్రకర్షాదౌ (ప్రసారితం 

కటీ పార్మ్వభుజన్కంధే దధత్యున్నతిమున్నతం 

అభ్యధాయి బుధై రస్య వినియోగోఒపసర్పణే 

ఉన్నతాదపరం పార్శ్వం ఊవసర్చే నతం మతం' ౫౪౫ 
ఇత్యు క్ర౦ పార్శ్వయోర్త క్ష వినియోగె నృమన్వితం 

పార్శ్వ లక్ష ణ ము. 

ఉరోలత్షు నిరూపించిన యనంతరము పార్మ్యకర్శలను 

నిరూపింపవలసి యున్నది, తల్లతణము చెప్పవ లెను. పార్శ్వకర్శ్మ 

లయిదు గలను. వివర్తితము - అపసృతము - (పసారితము- సము 
న్నతము - నతము అని వార్మకర్శ పంచ విభముగా నున్న దని నాట్య 

బుధు లందురు. 

౧. ఎవ్నర్తితమయు:-. త్రికము నడుము, (తిక పరివర్తనమున 
పార్శ(మునకు సరావ_ర్తనము కలుగగా వివ ర్హనము వివ గ్రీతము,అను 



ఆంగికాభినయము ౧౯౭: 

పార్ళ్యకర్శ యగును, దీనిని పరావృత్తాభినయము నందు నిరూ 
వీంతురు. అవిసర్పణము తొలగిపోవుట నభినయించుటలో. విప ర్తన 

ముండును. 

౨, అవనృతమయుః-_ వివ రన పరి త్యాగమున అపసృతమను 
పార్మ్వ్వకర్శ యగును. ఆవశ్యక తానుసారముగా వినివృ త్తరీతిలో అప 
నృతమును పఎయోగింపవలెను. అపసరణము తొలగుటలో నొక 
విశేషము. 

3. వుశాంతయు:- పార్శ్యభాగముల ఆయామరీతిచే పొడవుగా 
దీర్ధముగా నుండుటచే (ప్రసారితకర్మ యగును. దీనిని పికర్ష నిరా 
పణములో, నుపయోగింతురు. 

ర నయునృతయు;- కటి పార్శ్వ భుజస్కంథభము లున్న త. 

ముగా నున్న చో సమున్న తమను పార్శ్యకర్శ యగును. ఇది యప' 
సర్పణమున వినియోగ పడును. ఈ సమున్నతపార్మ్యము తరువాతి 
నత పార్మములో కొంత సంబంధించి యుండును. 

కం నతయుః- ఉన్నత పార్ళ(మునకన్న వేరొక విధముగా. 

నుండు పార్శ్యము నత పార్ట మగును. ఇది యుపసర్పణమున నుపక 

రించును. ఇట్లిచట వినియాగసహితముగా పార్గ్యకర్శ నియావిత్ర 
మయినది. కటి భాగము వ్యాభుగ్న మగుట, పార్వ భాగ మాభుగ్న 

మగుట, కొంతేగా భుజము లపన్ఫృతము లగుట నత పార్శ్వ మగునని 

శొందరి భానము. 
శ్రీ 

. వక్షనః పార్శ్యయోః సృష్టలక్ష్మణో ఒంతర్షతేః మునిః శ 

నోవాచేతినమయాప్యు కం న పృధక్పృష్షల క్షణం 



౧౯ా౮ా నృత్త రత్నావలీ 

జఠరకర్మాణి 

శచిమం న్వల్పం తతః పూర్ణమిత్యు క్షం జఠరం(తిధా 

తనుక్షామం స్మృతం హాస్యజృంభాని శ్వాసరోదనే ౫౫౦. 

నతం స్వల్పం మతం (శాంతే కురి రోగే తపస్యపి 

పూర్తమాధ్మాత ముచ్చ్భాాసాత్యశన స్థూలభోగిషు 

నాట్య వేదములో భరతముని పృష్టలతుణము వేరుగా 
జెప్ప లేదు. పృష్పలత్ ణము సర్వము వకోలకశుణమున పార్మ్యలక్షణ' 

మున నంతర్భవించునని ముని భావించెను. అందునని నేనును పృష్టు 

లవ,ణమును వేరుగా జెప్పుటలేదు. భరతభావమునే నేను నాయీ 

౫ంథమున నిరూవించుట కుప[క్రమించితిని. భరతాను క్షము నా కుపా 
"చేయము కాదు. భరతసూచితము నేను న్వీకరింతును. భరతుడు 
చెప్పని: పృష్టకర్థ్హుల  నిగోశించుట యనావశ్యకము. జఠరమునకు 
నిరూవించిన వ ర్రనావిశేషముల వలననే పృష్టవ_ర్త రనములు నిరూవిత 

పాయములె యగునని యితేరులును భావించుటవే జాయపతి యిందు 

పృష్టలతుణము నిరూపింపలేదు. . పృష్టువర్తనము లేవేని యున్న చో 
నవి పూర్వోక్త కము లం బే యంతర్శవించును. _ ఇంక నున్న నితర 
వ _ర్రనములచే నభ్య్యూహింప వచ్చును 

ia wom |. 

జఠరకర్మ లు. 
వీ. వయః పార్య్వ కర్న నిరాప ణోనంతరము డోరు కటి కర్మల 

నిరూపణమునక్రు పూర్వము జఠరకర్శలు పిసంగ్మప్వాప్తము లగుటచే 
వాని నిరూవించుట యావళ్యకము. జఠర క్రర్శలు మూడు కలవుం 
యూమము-స్వల్సము-వూర్మము ఆని వీని లక్షణవినియోగము లీ 
విధమున నున్నవి... - “.* ౨౨... ( 



ఆ౦గికాభినయ ము అతాలొ 

౧ వాయేయుః- కృశించి యున్న జఠరమునకు కామము అని 

వేరు. ఈ శూమోదరము హాస్యమునను ఆవలించుట యందును 
నిశ్వాసము నందును రోదనము నందును వినియు క్ష మగును. అట్టి 
సమయములం దీ క్రూమాభినయము యు క్ల్షము. 

౨. న్వల్పయు:- నతీముగా జఠర ముండునేని యది స్వల్ప 
మనుట మతము. సమ్మత మనుట యుక్తము. ఈ స్యల్పమును 
(శాంతు నందు శమపడినవాని విషయమున ఆకలి కలిగి యున్న 
పుడు రోగాభినయమున తపను నందున (పయోగింపవ లెను, 

ఏ వూర్ణయు:- ఆధ్మాతమై నిండుగా నున్నపుడు వూర్లజఠర 

మగును పూర్మజఠరము చూచి పొట్ట నిండుగా నుండుట చూచి 
బాగుగా గాలి వీల్చి ఉచ్బ్యానమున నున్నాడని బాగా భోజనము 
చేసినాడని న్థూలభోగి యని భావింతుము. కావున ఉచ్చ్యాసమున 
అత్యశనమున స్థూల భోగి యభి నయమున పూర్ణ జఠరము వినియోగము 
పొాందునని ఛావింపవ లెను. 

కటిలమక్షణం 

రేచితా కంపితా భిన్నా నివృతోద్వాహితా తతః 

పంచధేతి కటిర్నామ్యే నృత్తే చ పరికీర్తితా 
రేచితా పరితో భాంకా భమణేషు విధీయతే ౫౫1౫ 
యాతాయోతై స్పిరశ్చీనై ర్వేగితా కంపితా మతా 

నీచ వామన కుభ్రానాం గతానుకరణజేవ్వయం 

మధ్యస్య వలనాచ్చిన్నా శ్రమే పృష్ణవిలోకితే 

పృష్ట్ణతో వలనాత్పూర్వకాయే నతి పరాజ్మఖే 

నరస్యాభిముఖీ యా సా నివృత్తా వర్రనేమళా ౫౬౦ 
'నమకాలం శనై ః'పార్వకట్యోర్నుద్వాహనాద్భవేళ్ 

ఉద్వాహితా పృధు ళోణ్యాగమనే2ఒపి పరస్య వా [గః 
ఫై 



చిరం నృత.రత్నావలీ 

కటిల క్షణ ము... 

[స కటక ర్య అయిదు విధముల నున్నవి, శేచిత -- కంవిత -- 

భిన్న - నివృల్త త్ర - ఉద్యాహీతేము అనునవి కటికర్ళలు. నాట్యమున 

గాని నృ_్రేమున గాని యీ పంచవిధ కటికర్శలు,ప పరికీ ర్లితము లయి 

నవి. ఏపీని లక్షణ వినియోగము లిట్టున్న వి. 

౧ రేబితయు:- సర్వతో(భమణమున్న చో శేచితకటి యగును. 

ఇది (భమణములందు. విహితము.  _ సర్వతోభమణము పరితో 
(భమణము. వలయాకారమున (భమణము లొనరించుట గుండగా 

శిీగుగుటలో నిది వినియుక్త మగును. 

౨ రకొంనిత:-- వేగముకల దై తిరళ్లీ నము లగు యాతా 

యాతములు' గతాగతములు కలదయినచో కంవితకటి యగును, 
కుబ్జ వామన సీచ జనుల గమనానుకరణములో నీ కంవీతకటి. యుప 

యుక్త మగును, 

3. భిన్నః- కటి మధ్యభాగముయొక్క వలనముతో నున్న చో 
భిన్న కటి యగును, శ్యమమున పృష్టవిలోకితమున భిన్నకటి విని 
యుక్త మగును. 'పృష్థవిలోకన మనునది వ్యొవృ త్తపిమణము. 
వెనుదిరిగి చూచుట. వ్యాయామవీధానములో సంభాంతరీతిలో 
నిట యుపకరించును. న్. 

రో నిబృత్త:- పృష్టుభాగ్యమునను 'వలనమున్న ౦దున పూర్వ 

కాయము ప రాజ్బుఖమ్ముగా నుండగా వెనుదిరిగి యుండగా " ప రాజ్బుఖున 

కభిముఖముగా నుండు రీత్లి నివ. త్తి త్తికటి. యగును, “ఇది. యావర్తన 
మున్గ వినియుక్త మగును, | 

౫. ఉద్వాహితఃం . పార్శ్వ భాగమును కటిభాగమును 'సమకాల 

మున నెమ్మదిగా నుద్వహూన మొనరించుటవలన ఉద్యాహితకటి 
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యగును ఈ కటికర ను పృభుశూణీగమనమున నితంబగుర్వీగమ 
నమున నుపయు కృమగును. స్థూలకాయము కలవాని గమనమున 
నిది వినియోగము పొందును. శ్రీల లీలాగతము లందును ఉద్వా 
పీత కటికర్మ సుందరము నుండును, 

ఉరుకర్మాణి 

కంపనం వలనం _స్గంభ ఉఊద్వ ర్తననివర్తనే 

ఇత్యూరోః పంచధా కర్మ విజ్లేయం నటన ర్లకె ః 

వతనోత్పతనై 1 పార్దేః కంపనం వేపసం ముహుః ౫౬ ౫ 

స్యాద్లతే కాందిశీకానాం నీచపాత్స వరికృమే 
జానునోఒభ్యంతరగతే వలనం సముదీరితం 

స్వేచ్భానంకృమణే న్రీణాం కరణే వలితోరుశే 

'.పరిత్య క్త్షకియం (పోక్తం _స్టంభనం భీ విషాదయోః 

యద్యూరుః వలితాలిద్దో భవేదుద్వర్తనం తదా ౫౭౦ 

వ్యాయామే తాండవే పార్లావభ్యంతరగతే పునః 
౬3 

నివ రోనం సముదిషం సంభృమాది పరి(క్రమే 
+ 0 ౧2 

ఊరుక ర్మ లు. 

కారునుల కర లయిదు విధములుగా నున్నవని నట 

నర్తకులు గుర్తింపవలసి యున్న ది. కంపనము - వలనము - స్తంభము 

ఉద్వర్హనము నివర్శనము నని యూరుకర్శలు వీని నామసం కేతముననే 
ప్ని లతుణ స్వరూ పము స్పష్టము, కాని కథనము సముచితము, విని 

లతుణ వినియోగము లిట్లున్నవి. 

౧. కంవశయు * పార్టి భాగమునకు సంబంధించిన పతనోతన 
ల్ ॥ 

ములవే ముహు ర్వేపన ముండుట కంవనమను నూరుకర్శ యగునుం 



అలిగరంచి న్బృ త్త ర,త్నా వ లీ 

పతనోత్ప్సత నములు నమనోన్న మనములు. కాందికీకుల గమనములో 

కంపన ముండును. సీచవ్యక్కుల పరిక్రమణములో క కంపన ముండును, 

అధముల గతులలో భయవిధానమున కంపన ముండును. 

౨, చలనము : జూనువులూమోకాళ్లు అభ్యంతరము పొంది 

యుండుట - లోనికి జొరబడ్గుట్ల వలన, కర యగును. ఇది తు 

స్వేచ్భాసంక ఏమణమ్ముల్ ఊరువుల వలనము కల కరణము నందు 

నిది యుపషయుక, మగును, ల 

శ. 9 న్త్రంభనయి : టొరువుల కెట్ట .క్రియయు లేకుండుట స్తంభ 

నము ఇట్టిరీతి! అ పవిద్ధ క్రియా విధానము పరిత్యక్ష(క్రియారీతి 

యందురు. భయమున ఏషా దమున స భన ముండును. . 

రో, ఉచ్వురశయు: సలి తావిద్ధకర ణము న _ఉద్వర్హ వ మగును. 

ఉఊరువు వలీ ావిద్ధమగుట ఊఠువువై 'నూరువు వేరుట+ ఊరువున 

కరారును ఒత్సిడి క వ్రీగించుట యగును, ఇట్టి యుద్వర్వన నోము ము వ్యాయా 

మములో 'తాండవములో నుపకరింపగలదడు. | 

౫. నిచర్తనము: పాక్షిభాగ మ'భ్యంతేరము పొందినది యగు 
ft) 

చేని నిపర్నన నకర్శ యగును... దీనిశే వివర ,నమనియు వేరు. సంభ 

మూాదులవలన' పరికిమణ మొనరించున పు డీ నివర్వ న ముపకౌారి. 

కే యూరుకర్చ విెకేవములను యధభాడర్శనముగా (పయోక్క లు 

పి'యోూగమున గమనింపవ లెను; ఇంకను నాట్యసుందర లోకము 

నుండియు నూమక ర్భలను గుర్ ౦పవచ్చున 

జానుకర్మా జి, 

ఉన్నతం వివృతర న_్రుం అర్హకుంచిత కుంచితే 
అ) 

క. అనంహతం సమమితేకేవం న_ప్తధా జాను కధ్యతే ౧౨.౫, 
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శే లాద్యారోహణే నృ త్తే చోన్నతం' _స్తననమ్మితం ౫2 

జానునోఒశిషవతో హస్యారోహణే నివృతం మతం 
రాదు ద 

భూమౌ చేచ్చుంబనం నముం నమస్కృతి నిపాతయోః 
| భవేన్నృ త్తే నితంబన్య నమనాదర్థకుంచితం 

ఊరుజంఘస్య నంశేషాతుుంచితం మనుజాననే 
ళా 

సంహతం జానునోః శేషాశ్ శ్తీణామా ర్యా తువాదిషు ౫షలాల 
(ల య 

స్వభావస్థం సమం సానే సమపాదే పృయుజ్యతే 
థ థి 

జాను కర్మలు, 
ళీ 

సప పృవిధముల దానుకర్శలు కలవని యందురు, ఉన్నతము 

వివృతము - న(మము “ - అర్లకుంచితము - రుంచితము - సంవాతము 

సవముము అని, వీని లమణవిని యోగము లీట్లున్న వి, 

౧. ఉన్నతముః శైలాదుల .యారోహణ దూపమ్షుయిన 

నృత, మున ఉన్నత జాను వుండును, ఈ య్శున్న తే జానును, ముడిచిన 

మోకాలు గుండము నుండును. 

౨. వవృతయము; జానువులు కి లిసికొనగి దూరముగా నుండగా 4 8 

అన్లిష్ట్రములై యుండగా వివృత మగును, హస్త్యారోవాణ సమయమున. 

జానునులు, వివృత ములుగా. నుండవలెను. 
pn + 

వ. నబ్బుయు, నమస్కార మొనరించు నప్పుడు నిపాతీన 
మున్న ప్పుడు మోకాలు భ్లూమీ, స్పృశించి యుండును అప్పూడు 

"ఫి 

నమము ఆను జానుకర్మ ( యగును, ॥ 
శ 

. శి క్ష 

రం ఆర్హకుంబితయ్యు. సమమ్ము క్రుంచి వగా నుండుట ఆర్థకంచికము. 

నృత్తేకము నందు నితంబము' నమనము 'పౌందుచేని అద్జకంచిత జాను 

వేర్చడును. te om Terms నలు క్ష 
సుఖ, 1 శ స 
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౫. కుంబచితయు: ఉఊరుజంఘా ఫాగములకు సం శ్లేష ముండునేని 

కుంచితజాను నగును, మాననులు కూర్చొనునపూ డీట్టు సం“న్లేవము 

కలుగును. మనుజాసనమున దీని వినియోగ మున్నది. 

౬. నంహితయుః జానువులు మోకాళ్లు రెండును సంశ్లేవమున 

నేని సంహితేజాను వగును. నీ నుండు 0 జూ వగును . ఈ జూనుఫవు ఆల యీర్హ్యా 

(తపాది సమయములందు వినియుక్త్రమగును. 

౭, సమయము? స్వభావగతముగా నుండు జానువు సమజానును, 

ఇది సమపాద విన్యానమున సముచి కౌనస్థానమున (ప్రయుక్త మగును. 

! ఇట్లీ జానుకర్ణులను భరతుడు నాట్య వేదమున నిరూపింప 

"లేదు. అయినను జూాయవటి నిరూవించెను. పూరో(క్కము లందు 

గ తార్జములు కావని జాయవతి భావము, అనుక్కమూల నన్యవిధ మున 

గహింపవచ్చువని భరతు డనెను గావున జాయపతి విని. నన్య 

(గ్రంధముల నుండి (గహిం చెను. సో మేశ్వరుని (గంథమున నివి 

యున్నవి. శార్షబేవుని సంగీతర త్నాకరమున నివి యున్నవి. 
a) 

అందున్న ఏ కావున నిందు నున్నవి. జాయపతి కొన్నిటి నశ్లు 

నిరూపిం చెను. ఇట్లు నిరాసించుటయు భరతసమ్ముత మిగునని 

జూయపతి భావించెను. అధిక మయిన నవిరుద్ధ మ(గాహ్యూాము కాదు, 

జ౦ఘాకర్మాణి 

పరివృ త్తం నతం క్షిప్తావ ర్రితోద్వాహితాన్యధ 

ఇతి పంచవిధం కర్మ జంఘాయాః కధ్యతే స్ఫుటం 

' పరివృత్తం గతం (పో కం పృష్టతస్తాండవాదిషు 
స్థావాననగతా ద్యేష కుంచ నా జ్రానునోర్నతం ౫౮౫ 

పాద విశక్షేపణార్టి పం వ్యాయామోద్ధతనృ త్తయోః 



ఆ౦గికాభీినయము ౨0౫ 

పర్యాయా దన్య పొర్శ్వ్వభ్యాం గచ్చతశ్చరణీ యది 

ఆవర్హితం తదా పోక్తం విదూషక గతాగతే 

ఆవిద్ధగమనాదేస్యా దుద్వాహితముదంచితం 

జంభఘాకర్శ్య లు. 

జంఘాకర్శ లయిదు విధములు. పరివృ_్తము - నతము 
శీప్కము అవరితము - ఉ ద్యాహితము అని జంఘాకర్శ  పంచవిథ 

మనిరి, వీని లక్షణ వినియోగము లీ విధమున నున్నవి. 

౧. వరవృత్తయు: వెనుక వెనుకకు గమన మున్నచో' జంఘా 

భాగమునకు పశీప గమన మున్నచో పరివృత్రాజంఘ యగును. 
డీనిని తొండవాదులలో (పయోగింపవలెనని [పయోగవిదు లందురు. 

౨౨ నతయు స్థానాసన గ తాదులలో జానుకంచనము వలన 

నతేమను జం ఘాకర్శ యగును. ఇది స్తానాసనాదులలో వినియోగము 

అందును. 

ఏ. తవ్రయుః పాదవిశ్నేపణము వలన శ్రీపృమను జంఘాక్రర్మ 
యగును. పాదవిశ్నే పమున జంఘావిశ్నే ప ముండునని భావము. దీనిని 

చ్యాయాను మందును ఉద్ధక నృత్యము లందును వినియోగింతురు, 

ర, ఆవరి తము: పార్శగములనుండి చరణములు పర్యాయ 

కశిమమున గమనము కలవయినచో నావర్తిత మగును, వామ 
పాదము దత్నీణ పాఠ్ళగమున సంచరించుటయు దశ్ని ణమునుండి' 

వామపార్శ్యమునకు సంచరించుటయు నున్నచో నది యావరీ,త 
జంఘాకర్శ యగును, జంఘాస్వ సిక యోగమున ఆవరి,త మగునని 

శొందరనిరి. ఇది విగూవకుని గతాగతములలో' నుపరోాగిం చును, ' 



విరజ నృ త్త ర.:త్నా వలీ 

౫, ఉద్వాహికయు:  జంఘాభాగము . నూర్ధ (ప జేశమున 
నుదంచిత మొనరించిన-చో నుద్వాహిత కర్మ, యగును, ఆవిద్ధములగు 

గవమునాదులలో నిది వినియుక్త మగును. 

(భామితం నిసృతం కంపః తిరశ్చీనం విహిరగ్గతం ౫౯ాం 

ఇత్యేతదపి జంఘాయా। కర్మోక్త కం పంళధా పర ॥ 

భ్యామితం మండలభ్యాంత్యా వాద్యే డమరుకాభిదే 

1 ఛత్ర భమరికా ద్యేషు నిసృతం నిర్లతం పురః 
౧ 

కంపః స్యాదూననం త్రాసే ఘర్రరీణాం చ వాదనే 
ధి యె 

పార్మ్వగామి తిరశ్చినము క్రం .పద్మాసనాదిషు XE 

దిహిర్గతం కితేః పార్శనిగతం ఖ౦డసూచశే 

ల చెప్పిన జంఘాకర్ళల పరిగణనమున మరికొందరి మత 
మ్ విధమున నున్న ది. సో మేశ్వ రాదులు పంచవిథ .జంఘాకర్శలను 
నిరూ పించిరి, నాట్యచవేదానుసారమున జాయపలి నిరూపించిన జంఘా 
కర్మ సో మేశ్వరు డంగీకరించిన జంఘాకర్శలలో నామాంతరమున 
నున్నది. ఏని వినియోగ నిరూపణములందు సో మేశ్యర జాయపతు' 

ఆలో.,.నభిప్రయభేద మున్నది... ఇ, 2%, 
సు మ తౌంశరమున' జంఘాకర్మ లయిదో,* (భమితము' - నిసృ 

తము - కంపము - తిరళ్చీనము - బహీర్లతము నని ఈ యయిదుకూడ 
చెప్పిరి, 
కట. ' ' / 

౧ భ్రమితయు;- మండలా కారమున భ్రమణము కలదగుట బ్లూ 

భ్యమిత, జంఘాకర్భ, .ఇడి .డమరుకమను వాద్య మనుకరించుటలో 
నుండును.  ఛత)భ్ళమరిశాడులలో నుండును. oa re, 

నం 2౨ ౮ బిన్సృతముఃణ నిర్లతీమగునది ఎదుటగా వెలుపడి ' యుండు * 
నడి యగు జంఘ నిస్ఫృతము: =." wo pe wp 

ర్త 



అ౦గకాభినయము వం 

3, కంవయుః- ధూననమువఫోనుపేడునది. విదలించుట కలది 

కంపాత్మకమయిన జంఘాకర్శ దీనిని తా”సము లా భయమున నుప 

యోగింతురు, ఘర్ధరి మొదలగు వాద్యముల వాదనమున నీదీ 

యుండును, 

రం తిరవ్సీశరయు:- అడ్డముగా నుండునది. పార్మ్యగామి' యగు 

జంఘాకర్శ తిరశ్లీనము పద్యాననాదుల విధానమున నిడి వినియుక్త శ్ర 

యగును, + గం | “వ 

౫, బహిర్గతమ్యు- భూమినుండి యొక పార్మమునకు పిసా 

రోత మ, యుండు జరఘాకర్శ బహిర్గత మన్న ' జేపకలది యగును 

దీనిని ఖండసూచకమున వినియోగింతురు.. ఇట్లివి యన్యు లంగీకో 

రించిన జంఘాకర్శలు, పలి యంగీశారమున నంతగా జాయపతి 

కాస్ల యున్నట్లు లేకుం ' me 
ఈ 

పొదల క్షణ ౦ 

నమా(గతల నంచార కుంచితో ద్దట్టితాం చి తాః 

ఇతి పాదభిదాః పంచ భవేయర్మునినమ్మతాః 

నమస్థానే న్వభావే చ భూమిసంస్థ సమో మతః i 

య త్రో తపో భవేత్చారి: అంగుషాంగులయోంచితాః + ౬౦౦ 

సాద గత లసంచారీ సవిశ్తే పే పే నికుట్టనే 

అరతీకారంత|కమోదార గత్వుద్వ_ర్తిత వర్తితే 

స్టిత్వా యత? తలా (గేణ పార్టితా ఘట్యతే కితిః 

ఉర్హట్టిత_ స్తదా ఖ్యేష కరణీషు న కీ ర్తితః 1 ఎ, 

వ్యయోగానుకృ తే చారీ వసారే చాస్సకృత్సకృతే గ ఉం 

ఊర్థ్వ మగ్రత్సలం భూమౌ పార్టిరంగులయోంచిశాః 

యస్మిన్నాదేఒంచితః స స్యాత్పదా(గక్షత చంక్కమే . 



ఎవాంఠా నృ త రత్నా వ.లీ 
వీ 

పాదలక్షణము, 

పిసంగ(పా_ప్పమయిన పాదలకుణ మిం దున్నది. సమము: 

అగతల సంచారము = కుంచితము - ఉద్దట్లితేము = అంచితము అను 

నయిదును మునిసమ్ముతములయిన పాద భేదములు, ఇవియే ముని 

సమ్మతము లనుటచే నితర సమ్మతీములగు పాద భేదములు. . కలవని 

భావము, వానినిగూడ జాయపతి యిందు చెప్పుడల చెను. 

౧ నబుయుః- ల్రిది సభావరచితము. భూమియందు సము 

స్థానమున నుండుట నిది సమ పాదకర్శ యయినది. ఇది స్వభావాభి 

నయము నా(శయించి యుండును, పాద పార్షి భాగ మిందుర్ది తమై 
ta 

యుండును. అంగుష్టము లంచితములై యుండును, నానా కరణ 

సంశ్రయమయిన స్వభావాభినయము నాళ )యించినద అనను స్వభా 
వాభినయమున స్థిరముగా నుండునది యయినను. పాద శేచితము నందు. 

దీనిని చలితముగా (పయోగింపవలెనని నాట్యవిధివిదుల భావము. 

పాదాభ్యంతరమునందు పార్ట భాగము కూడుకొనగా (త్యశ భాగ 

ముదయించునని యది స్థానకాదులలో (పయోగింప దోగినదని 

కొండరు భావించిరి. 

౨, ఆగ్గతల్బనంచారయు- దీని లక్షణము కొంత (త్రుటిత 

మయినది. మూడవది యయిన కుంచిత పాద లకుణ వాక్యమును 

(తుటిత మయినది. నికుట్రనము విశేపముతో నుండగా పార్షి భాగ 
ళం 

ముత్ధి స్త్వముకాగా అంగుష్టము ప్రసారితమై యుండగా మిగులు (వేళు 
లంచితములై యుండగా ఆగతల మను పాదకర్శ యగును. దీనిని 
తోవన నికుట్లన నిశుంభన భూమి తొడన భనముణము లందు వినియో 
గింపవలెను, ఆ సమయమున పాదవిశ్లే పము వీవిధ శేీచకములతో 

నుండును, | 
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5, కుంబితయు:- పార్టి భాగము పై శెళ్తుగా నుండుట (వేళులు 
లా 

కుంచితము లగుట, పాదమధ్య మాకుంచిత మగుట యున్నచో 
కుంచిత కర్న యగును. దీని నుదా_త్తీగమనమున నుపయోగింతురు. 
వర్తితోద్వ రిశములం దనుసరింతురు. అతిగ్రాంత క్రమణమున దీని' 
నుపయోగింతురు. 

ఉద కూతయు,- + ర, తద్రట్రైతయు తలా!గముననుండి పార్షి భాగమున భూమి 
౯3 

ఘట్టన మొనరించిన చో ఉద్దట్లిత మగును, పాదశ లాగమున నుండి 

పార్టి భాగమును భూమియం దుంచుట దీని రూపము. ఉద్హట్టిత కర 

ణములలో నిది యుపకరించును. (పయోగానుకరణమున దు)తమథ్య 

మ(ప్రచారము కలదై సగ్ఫృత్తుగా నుపయోగించుటయు (పసారమున 

నసకృత్తుగా నువ యోగించుటయు నావశ్య్యక ము. 

౫, అంబితయుః- భూమియందు పాదాగతలము ఉఊర్జ్యముగా 
నుండవలెను. పార్షి భాగము (వేళులు అంచితములై యుండవలెను. 

వ్ 

పాదమునందలి భాగము లీ చెప్పన విథఫమున నున్నచో నది యంచిత 

మను పడమగును. ఈ యంచితపదము పదాగము వతే మయి 

ప్పుడు చంకమణ మొనరించుటలో పాదమునకు 'దెబ్బతగిలినపూడు 
కలుగు వర్తితోద్యర్తనము లందును (భమణవిభానము నందును విని 
యుక్త మగును, 

తాడితో షుటితోత్సేరో ఘటితో మర్షితోఒగుగ; 
ట లట ద 

సార్థిగః పొర్మ్యగః సూచీ సంకో2.జులిపృష్టగః 

తలాహతిరితి పాహురస్య భేధాన్ వరే దశ ౬ ౧ది 

పారిగఃనా భువమాలమృ్య తలస్యాగ్రేణ తాడయన్ 
చై 
౬౩ 

తాడితః కోపగర్వాదౌ భఘర్గరాణాం చ వాదనే 
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గ! 

పారి నా శాడయన్నగతలేనాపి ముహుర్ముహుః 

ఘట్రితో శ్చేధసంజ్ఞః స్య్యాద్ ఘర్హ రవాదనాదిషు 

ఘటితః పార్షినా విఘ్నన్ కరభాశ్వాదినోదనే ౬౧౫ 
ఖుర్దా 

= 

ఘృష్య తిర్యక్ తలేనోర్వీం మర్షితః కిజ్కిణీవిధౌ 

పురతః సరితః శ ఘమగంగః వది పిచ్చితే 
థొ 

పృషతః పారినా గచ్చత్ పారిగః కింకిణీవిధా 
© ox లు 

>] (> 

తిషన్ పార్మ్వేన గచ్చన్ వా పార్శ్యగః కణకోద్భతొ 

ఆననే చ భవేన్న త్తే సమృరో బహుభంగిభిః ౬ఒ ౨౦ 

పార్థిముల్జైవ్య యో భూమౌ అజ్జుష్టాగేణ తిప్పతి 

స సూచీతి మతో నృత్యే విలాసావస్థితావపి 

తిష్షన్ సర్వాజ్జులీప్ప షె ఆబ్లలీపృష్ణగో భవేత్ 

స్ఫురితాయాం తథా స్థానే బురై దృత్యే విధీయతే 

నళశదిం తాడనం భూమేః తలేన స్యా త్తలాహతి:ః ౬ ౨౫ 

శార్తవే ధావనే కోపే ఘర్హరీణాం చ వాదనే 

కొంద రింకను పది పాదకర్శల నంగీకరించిరి. వాని 

నామలతణ వినియోగము లీ విధమున నున్నవి. తాడితము - 
ఘట్టితో వ్సేధము - ఘట్టితము - మర్షితము - అ(గ్రగము - పార్టిగము 

ac) 

పార్శర్టగము = సూచీసంజ్హ కము అంగులి పృష్టగము - తలావాతి, 

అనునవి వాని నామములు, 

౧ తాడితయు! పాణి పార భాగముచే “భూమి నవలంపించి 

పాదతేలము యొక్క. అగిభాగమున తాడనము చేయుచున్న చో 
తాడిత మను పాదకర్శ యగును. దీవిని కోపమున గర్వాదులలో 
ఘర్ధృ ర వాద్యముల వాదనము నందును విని ముక్క మగును. 
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౨ భుట్టితోత్సేధయుః పాదపార్షి భాగమునను పాదాగతల 
a 

మునను ముహూుర్నువూుః తాడన 'మొనరించుచున్న చో ఘట్టితో ల్పేధ 

వుగును. డీనిన ఘర్ధరీ వాదనాదులం దుపయోగింతురు. 

కై చుప్టతయుః- పాద పార్షి భాగముచే పొడుచుట యున్నచో 
౯ 

ఘట్టిత మగును. క్రరభమును-ఒంబును అశ్వాదులను నోదన మొన 

రించుటతో వానిని తోలుటలో నిది యుపయు క్ష మగును. అశ్యా 

దుల (వేరణమున నిది వినియోగము పొందు నని కొందరి భావము 

శ్ర చుర్జితము:- తలభాగమున భూమి నడ్డముగా ఘర ౯ 

మగును ఇది కింకిణీవిధానమున నుపయు క్ష మగును. పాదమున 

శేర్చఆచిన చిరుగశైలు కింకిణేఏదమున జెప్పదగి యున్నవి. పాదముల 

గజైల గలగల మనివించుటలో వానిని కాలలయానుసారమున 

(మోగునట్లు చేయుటలో మర్షిత ముపయోగించును. 

౫, అఆగ్రగయుః- ఎదుట శీఘముగా స్టలిత మగున ట్రొనరించి. 

నచో నది. యగి)గ మను పాదకర్శ యగును ఇది విచ్చిలముగా 

నున్న మార్గ్లసంచారమున నుపయుక మగును. గటిగానుండుటను 

పిచ్చిల మందురు. “విచ్చిలా నిచ దధిని” 

౬. పౌర్గిగయుః- వెనుకభాగమునకు పార్షి భాగమున గమన 
లం 

మున్న చో పార్షిగ మను పాదకర్శ యగును. ఇదియు కింకిణీవిధానమున 
లా 

నుపకరించునుం 

రె. శార్యూరయుః. నిలబడుచు పార్భ్య భాగమున గమన మొన 

రించుచు శున్న చో పార్వగ మగును. ఇది కంటవోద్ధరణ విధాన 

మున నుపకరిం దును. - :కంటకోద్ద్ధరణము కాలిలోని ముల్లు నూడ 
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దీయుట. నృక్తాసనమున నిది యుపకరించును. _ నానాభోంగీవిశేవు 

ములచే నిది న్ఫురించునదిగా నుండుననియు పరిగావ్యాము. 

రా నూబీనంజ్ఞకోయుణ "పారి ర్ట భాగమును పైకెత్తి అంగుస్టాగ 

మున భూమిపై నున్న చో సూచీస సంజ్ఞక మగును,“ ఇది నృత్యమున 
నుప యోగించును. సవిలాసముగా నుండుటలో నిది వినియు క్షమగును. 

నం అంగులీవృష్ష గయ్యు- స ర్వాంగులీ సృష్ట భా గములతో నిల 

బడిన చో నంగులిపృష్టుగ మను పాదకర్శ యగును. దీనిని నృత్య 
విధాసమున న్ఫురితరీతిలో బుధు లుపయోగింతుకు, 

౧౦. తలాహతి:- పాదతీలమున సశబముగా భూమి తాడన 

మొనరించిన-నో తలాపహాతి యగును. తాండవములో ధావనములో 
కోపము గో వుర్హరీ నాదనములో పాదతలావాతి యుండును, 

ఐటీ పది విధములగు. 'హాదకర్శ లన్య మ తానుసారమున 

నీరావితీము ' లయినవి. వీనిలో నాన్నిటిని నొంద తంగీకరించిరి. 
మరికొన్ని టిని మరికొంద రంగీకరించిరి. కొందరు తొమ్మిదనిరి. 
కోంద రొరనిరి.. జాయపతి యన్ని టిని పరిశీలించి పదికర్ణలను 
నిరూవిం చెను, ర లం శి 

అంగు లీ.నాొం ల క్షణం 

"[బూమః పాజాంగులీలక్ష్మ పొదలక్ష్ము పసంగతః 
శ 

ఊల్రివాః కుంచితా సబాః అవక్షిపాః స్వభావజాః / 
నో 

ఆనంగుష్టయశాంగున్ల సంయుకాశ్చేతి స స ప్రధా 

ల ఉోక్టీప్తా మహ జెన్నీ భప్రే పోయాం ముగ్గయోషిత? ౬౩౦ 
నో 

"యధా నరకోచ హాపీ ణ నామీతోః టీంచిక స్తదా 
Dn జ మళల్ఫిలే'సో హోశేశార్త గ్యహావిన్తే షే'షు కరర! 
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కావ్టవన్నిశ్చలాః న్తబ్దాః మృతొ న్తబ్చేజంగ మోటనే * 

ఆఅవక్షిపాః సమాఖ్యాతాః అధోనీతాః పునః పునః 

<x శ్ " ఇల వృష్ట్ణతన్సరణే త్రకణాం బిబ్బోకే కిలకించితే ౬.3౫ 

పృకృతై వ స్టితా భూమే (వకృతా స్యుః న్వభావజాః 

అనంగుష్టయుతాః దో కాః త్సక్తాంగష్టా మిధః (శతాః 

పాదళారోహణే పూగదండాది [గహణే క్షితేః 

అంగుష్టనంయు తాః ప్రోకాః సహంగుషా మిధః శ్రితాః 

అం|ఘేః సంబేరమ స్యేవ రజు గర్భ హృవేశనే ౬౪౦ 
అణాల జ 

ఆముకౌ నూపురాదీనాం దూ రస్థాకర్షణేపి చ 

అంగుష్టః సర్వసంయోగాదంగులీత్వం క్యచిద్భజేత్ 

ఊతిపోఒవనతో ఒ౦గుషస్పహజ శ్చేతి న త్రిధా చం | © 

ఉన్ముఖీకృతముత్రిప్త ః పాాహుర్నఖముఖాదిమ 

నామితో ఒవనతో ఒ౬ధస్తాత్ హియా భూమ్యాది లేఖనే ౬౪౫ 

సహజను స్వభావసః (వసితే పరికీ ర్లితః 
షా థి థి — 

పాదాంగులీ లక్షణ ము, 

పాదలక్షణపసంగమున పాదాంగులీ లక్షణకధన మావళ్య 
కము, వీనిని నాట్య వేదము సూచింపలేను. సోమేశ్య రాదు లంగీక్రో 
రించిరి. ఇందు కొంత భావసేదము సనామభేదము కలదు. అది 
యంత గా లెక్కింపదగినడి కాదు. వాదకర్శ్శలు నియావిం చినప్పుడు 

పాదాంగులీ. కరలతుణ  వినియోగములును నిరాపణీయములు, 
పాడాంగులీ విధానములు స_్పవిధముల నున్నవి, వాని ఇ మెరు 

ఛచిట్లున్న వి. 

ఉల్టి ప్త్వములు - కుంచితీములు - _స్తబ్బములు గా అవశ్నీ ప్తములు 1 
సగ భావజములు = అనంగుష్టయుతీ ములు లా అంగుష్ట సంయు_క్షేములు, ' 
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పనిలో నంగుస్ట సంయు_క్తములు ఉలి ప్రావనత సహాజ 

ఛావమున నుంకుటయు నిందు నిరూపిత మగును. వీని లతుణ విని 

యోగము లిట్లున్నవి. 

౧. శల్టివమయులు:- పాదాంగుళులు మువార్నుహాః ఉన్నీతము 

లగుట వేళులు మాటిమాటికి (వేళులెత్తి కొనుట యున్నచో ను ఖీ 

_ప్పములను సంజ్ఞ కలుగును, ముగ్ధ వనితలు అంగుళుల నిట్లొనరిఎచు 

చుందురు. ' 

౨. కుంచితయులు:- సంకోచరూపమున (వేళులు నామితేము 

లాగిగొనుట కుంచితము లగుట యున్న కుంచితము లను వేరుకలు 

నగును, ఇవి మూర్చితులలో నుండును. జారుపాటులో నుండును. 

శీతార్తులలో నుండును. గివోవిష్టులలో నుండును. ఇట్లు వీని విని 
యోగము కీ ర్తితమయినది. 

9. న్తబ్రయులు;- కొయ్యవలె నిశృలముగా నున్నచో కొయ్య 

బాతిసవిధమున నున్నచో _స్తబ్బము లండురు. సోమేశ్వర శాక 

జీవులు వీనిని పిసారితీము లనిరి. వీనిని మరణాభినయమున _స్తంభ 

విధానమున అంగమోటనమున నుపయోగింతురు. 

రో. ఆదకప్రములుః- మాటి మాటికి అధోనతములగు (వేళు 
లను అవన్నీ ప్పము లందురు. పాదములతో వెనుకకు వెనుకకు జరు 

గుటలో నిది యుపయోగించును, ల బీబభ్యోకమునందును కిల 

కించిత మందు నిది యుపయోగించును. బిబ్బోకము కిలకించిత మను 

నవి శ్రీల శృంగార చేష్టావి శేషములు. లకు స్వాభావికములయిన 

విశేషములు. పదియున్నవి. వానిలో నివి యున్నవి. వీని లక్షణము 
లిట్టున్న వి. 



ఆంగికాభినయము తగి 

బిబ్బోకము శ్రీల కిష్టభావ పాగిప్తిలో నభిమోన గర్వ 

సంభూత మయిన అనాదరకృత భావము ఊలకు వస్తా)లంకారము 

లభీవ్రములు, అభీష్టములు లభించినను వాని ననాదరభావమున 
(గహీంచుట వీబ్బోకము. సౌ భాగ్యగర్వమున అభీష్టలాభ నంతోవ. 

గర్భమున బవాళముగ ననాదర మున్న చో బిబ్బోక మగును. 

ఇట్టి బిబ్బోకమున అవశ్నీ ప్తాంగులీ విధాన మభ్యూవ్యాము. 

కిలకించితములో సితే రుదిత వాసిత భయ హర్ష గర్వ 

దుఃఖ (శమాభిలావ రీతులు మరల మరల సాంకర్యము పొండి 

యుండును. ఈ సంకరకరణములో గాడ సౌభాగ్యగర్వము హీతు 

వుగా నుండును. ఇట్టి కిలకించితము నందును అవశ్షీపాంగులి యుం 

శతుట సంభావ్యము. 

ఈం న్వబావజయులుః- భూమియందు (పకృతిసహజముగా 

(శేళులున్న చో స్వ ఛావజము లగును. దీనిని పశకృతివిధానమున 

విని యూగింతురు. 

౬, ఆనంగువ యుతములు;- అంగుష్పముతో కూడి 

యుండని మిగులు నాలుగు వేేేభుల విధానమని యీ పాదముననేె 

గోచరించును. అంగుష్షమును విడచి నాలుగు వ్రేలు లుండుట 

అవి మిధఃసం|శితేములై యుండుటవలన అనంగుష[ఘ్టయుతములను వేరు 

కలుగును. పాదతములు - వెప్పులు పాద(తములను ధరించునపుడు 

ఆ పాదతీమునకు “ఉంగరము “ఉంగటము” జేరుతో నొక వల 
యాకృతి యుండునేని అందు కాలి బొటన వేలిని కూర్పవలసి 

యున్నపు డనంగున్థరీతి కలుగును, అట్లు బొటనవేలు దూరము 
కాగా నాలుగు వేళు లటు కూడుకొ నును భూమినుండి కాడను 

కరను దీయునవూడును ఈ యంగుళీరీతి వినియు క్ష మగును. 



దగ. నృ క్ర రత్నా వలీ 
లె, అంగుష్ట నంయుతబులు;- అంగువ్లముతో నన్ని వేళులు 

కూడుకొని మీధస్పం(శితము లయిన-చో నంగుషఘ్టయుతముఆను నామము 
సిద్ధమగును. గజమునకు వలె పాదమును 'తాటియుచ్చులో రజ్జు 
గర్భములో (ప వేశ పెట్టవలసి యున్న పుడు నూఫురాదులను పాదము 

నుండి విడదీయునపుడు  దూరస్థము నాకర్షింప వలసి యున్నపు డీ 
అంగుహ్టయు క్త రీతి వినియు క మగును, 

స ర్యాంగులులతో నంగుష్టము సంయోగము వొందుట 

వలన అంగురీక్యము పొందును, ఒకప్పుకిట్ట అంగులీత(ము కలు 
నగగా నప్పు డంగుష్టము (తివిధముగా పరిగణిత మగును. ఉష్ణ 
పము - ఆవనతము - సహజము అని ఏనిలవతణ వినియోగము 
లిట్లుండును, 

ఆఈక్రివుయు:- నఖ ముఖాదులలో అంగుషఘ్టము ఉన్నుఖ$ కృత ముగా 
నున్న చో నుతి ప్ర మగును. అంగువ్టముతో కూడిన (వేళులు 

కావున అంగుష్టయుకేము లనుట యు కము. నామిత మనునది వంగి 
యుండు నట్టి యంగున్గము.  లజ్ఞాతిశయమున భూమ్యాది విలేఖన 
మున్న పుకు నమి'తొంగుష్టుము వినియుక్త మగును, “లిఖన్నా స్తే 
భూమిం” సహజ మనునది సభానగతము. సర్వ సామాన్యముగా 
నడచు నప్పు డిడి యుండును. ఈ నిరూకించిన త్రిపిధాంగున్ల రీతు 
లను జూయపతియొ స్వయముగ సూచించెను. దీని నితరులు చెప్పు 
"లేదు, నాట్య వేదమున నిది లేదు. లేని వాని నభ్య్యూహించి చెప్పు 
టయు జాయపతి విశిష్ట క, 

అంగనాం లక్షణం సర్వం వినియోగనమన్వితం 

పో క్షం జాయచమూ ఫేన మునేరాశయవేదినా 
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వినియోగ సమన్వితముగా నిట్లు అంగాభినయముల లక్షణ 
మంతయు నిభావిక మయినది, నాట్య వేదని ర్నాత యగ భరత 
ముని యాశయమును గుర్తించిన జాయచమూపాలకు డీ విధముగా 
సర్వము నిరూవిం చెను, 

(శ్రీ మన్మహారాజాధిరాజ గణపతిదేవ 

గజసాధనిక శ్రీ జాయ సేనాపతి 

' విరచితాయాం నృ_త్తర త్నా వల్యాం 

అంగనిరూపణం నామ 

ద్వితీయా ఛ్యాయః 

ఆం(ధభోజ సాహితీవల్లభ 

(శీ) ముళ్లపూడి తిమ్మ రాజు 

భావసాధక (శ్రీ మాధవరామళర్మ 
విరచిత సాహితీవల్ల భాఖ్య వ్యాఖ్య 

అంగ నిరూపణము 

ద్వితీయా ధ్యాయము. 



(శ్రీ 
శ్రీ జాయసేనాపతి విరచితా 

నృత్తరత్సావలి 

తృతీయా థ్యాయః 

a 

లీలోలనద్చాషగతిపంబంధ 
ae) 

మృగీప్పతో ద్యద్భ్యమరీ మనోజ్ఞాం 

సస్యందితాబ్దాం జనితోరుశోభాం 

వక్ష్యామి చారీం వనరాజీ తుల్యాం 

ఈ తృతీయా ధ్యాయమున జాయసేనాపతి ఇారీవిజేవము 

లను నిరూపింప దలచెను. వనరాజి సమానముగా నెన్న దగిన వారీ 

విశేవము నిరూవింతు నని యిం దనుటలో వన రాజితుల్యతే భావ 

పీయము. వారిని నన రాజి సద్భశ ముగా నిశ్చయించుటచే నీ న్లో 

మున వనరాజి పత భావమును, చారీపశ భావమును (గహీంప 

వఖఅస్సి న్నది. అందు ముందుగా నుపమానముగా నెన్న దగిన 

వన రాజికి సంబంధించిన భావము నిట్లు గహించునది. 

వనరాజిలో చావము లను పక్షులు విలాసమున నుల్ల 

సించునవై (ప్రడినోడ్డీనాది గతిప)బంధములు కల వగును. మృగీప్లుత 

ములతో వనరాజి శోభించును. సాతిశయముగా సంచరించు (భమర 
ములచే మనోహరముగా నుండును. స్యందిత-స్యందము కల వయిన, 

కదలికలతో గూడీన పద్భములు వన రాజిలో నుండును. సముశ్చేన్న 
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మయిన సమధికశోభతో వనరాజి (ప్రకాశించును. ఇట్టి వన శాజితో 
చారి తుల్య మనుటకు శబ్దసామ్యము నిరూవీత మయినది. సమాన 

ధర్భవాచకము లయిన శబ్దములు వము లయినందున ఇారీపతు 

మున వేరొక ఛావమున సంగతము లగును, చారీ ఉపమేయము. 

ఉపమేయభావము నిట్లు గొహి*ంచునది. 

చారీవి శేషములలో చాషగతి 'మృగప్లుతము భమరి 

స్యందితము జనితము అనునవి కలవు. ఆ పదముల కలయికతో 

వివతే, తార్గమును గ్రహింప వచ్చును. విలాస సముల్లాసము కల 

ఇకాషగతి (పబంధము చారిలో నున్నది. మృగీప్తుకముచే నుద్య(ద్భమ 

రీవిభానమున చారి మనోవారము. స్యంది క చారి చే పద్దుశోభయు 

నున్నది. జనితచారీ విధానమున నధికశోభయు నున్నది. ఇట్టివారి 

అట్టి వన రాజితుల్యము. ఇది ఆద్ధీ ఉపమాల౦ కారము. శబ్దసామ్యమున 

నిచట ఉపమానిర్వావా ముండుట స్పష్టము -ఇట్టి శ్లోకములను 
జ్యాయన సాభీమానముగా నా యా స్థలము లందు నిబంధిం చెను, 

తరువాతి భాగములలో నున్న యిట్టివాని నుభయార్థసంబంధ 

యోగ్యత కలవానిగా భావించుట సముచితము. 

ఈ తృతీయా ధ్యాయము నందు నృత్త నాట్యము లకు 
సంబంధించిన కొన్ని సాంకేతిక విధానములు నిరూవితీములు కాను 

న్ని. చవారీవిధాన ములు, జన విశేషములు, చతుక్వధములగు 

న్యాయములు, (ప్రవిచార విశేషములు, వ్యాయామ నిధి, ఆసన భేద 
ములు, సు_ప్హస్థానములు, ఆయతశరీతి, మండల రీతులు, భేద (పేడ 

సహీతములుగా నిందు (పతిపాదితేము లగును. వాని వినియోగము 

లును నిదర్శితములగును, క టికర్శలు, జారుకోర్ళలు, జంఘాకర్శలు 

పాదకర్శలు పరస్పరము వ్యామిశణము పొందగా నందలి విశేష 
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మున విచిత్రత యుదయించును. అట్టి వైచితగ్యిముతో కూడి 
యుండునట్లుగా (ప్రయోగించినచో నాయా కట్యాది కర్శలకు “చారి” 
అను వ్యవహారము. కలుగును. కట్యాది పాదాంత కర్శ విశేషము 
ననె చారీ కథనము యుక్తము, ఇట్టి ఏనివై చితో్యో డాహరణ (ప్రద 
ర్థునమునక్రై తృతీయాధ్యాయము పకాంతమగుచున్నది. చారీ 
మండల విధానములు వీని వై చ్యిత్య నిరూపకములు, 

వారీ లతణము వారీ శబనిమ్బ త్రి బారీ స్వరూప వివే 

కము వాని ద్వితి) యోగము వలన గలుగ భేదములు ముందుగా 

నిరూవితములు కావలెను. చారీ శబ్బన్యుత్స ర్తిని అభినవు లీవిధముగా 

నిర్ణయించిరి, “చశేర్తి ఇఖ్ కరో ఛావేవా జొణాదిక ఇతి, “కృది 

కా రాద కిన జీప్” ఇతి చ చారీశబ్దః పృసిద్ధార్థణ చరధాతువునకు 

కరణార్లమున గాని భావార్థమున గాని బొణాదిక ముగు ఇజ్ (ప్రత్యయ 
మొనర్పగా “శారీ? శబ్దము నివృన్నమిగును. వేరొక విధమున గూడ 
నివన్న మగును, ోకృదికారాద కిని అను గణస్నూతము కలదు. 
ఇకారాంతమయిన కృదంత పా్రతిపదిక కంశు జీప్. (పత్యయము 

వీఠశల్పముగా వచ్చునని సూ (కౌర్లము. శారి పదమునకు జీప్. చేర్చగా 

“వారి శబ్దము నిమవృన్నమయినది. ఇటీ యర్గమును (ప్రతిపాదింప 
వలసి యున్నది. 

చారీలక్షణ౦ -నిషృ లత్తిః 

భవేళాణాదికత్వాత్ ఇజ్ చరేః కరణభావయో।ః 

కృదికారాత్కృతే జీషి సిద్దం చారీత్యతః పదం 

కర ణార్థమున భావార్థమున చర పదమునకు ఇజ్ (ప్రత్యయ 
మొనర్పగా వారీ పదము నివృన్న మగును, ఇకా రాంతకృృదంత 

మగు చారి పదమునకు బీష్ కూర్పగా చాతీ పదము నివృన్న 



నివ నృ ళరళత్నావ లీ 
అవాలని 

మగును. కట్యాదికర్శలు సముదితములుగా పయు_క్రము అయినచో 

బారి నిష్పన్న మగును. కావుననే వారీ విధానములకు వేరుగా విని 

యోగము లేదని యభినవభారతి వాక్యము. ఆ వాక్యార్ధమును 

జాయపతి యిట్లు సిబంధించుట యు క్షము, 

చార్యః కట్యాదిపాదాంతచేష్టయైవ భవంతి యత్ 

వినియోగః పృధక్రాసాం న పంత్యేకం భవే త్రతః 

కట్యాది పాదాంతే చేప్టచే బారీ రీతులు కలుగుచున్నవి. 

కావున చారీ విధానము లకు వేరుగా వినియోగ పఏదర్శనము లేదు. 

నిరూపించుట లేదు. కట్యాది కర్మలకు నిరూపితేము లయిన విని 

యోగ విఢేషముతె చారీవీథానము లకును సంబంధించును, అట్టి 

యిపుడు వేరు (ప్రదర్శన మేల ? 

చా రీ స్వరూవ వి చేకః 

ధు9వం పాదన్య యత్కర్మ తజ౦ం మోరుకృతం యతః ణే 

పాదజంఘోరుకరణం తతః కుర్యుః (ధువం సమం 
[యతః పాదే హృవ ర్రేతే] ఊరుజం ఘే యత సతః 

తుల్యత్వకరణా దేషాం పాదచారీ పంశన్యతే 

పాద స్యెకస్య యశ్వారః న చాదీతి నిగద్యాతే 

కరణం పాదయోశ్చారః ఖండస్సు కరణె స్త్రిభిః ౧౦ 

ఖండె స్రీభిశ్చతుర్భిర్వా మండలం మిలితై ర్మతం 

గతా యుదై నియద్దే చ చక్రశ క్యాదిమోచనే 

నృ_క్తే నాక్యే చ చారీలిః వినా కించిన్న వర్తతే 

స్వ రూవ వేదనామములు. 

(పదర్శింప దలచిన బాకీ వాగయామ న్యాయస్థాన మండ 
౬ థి 

లము లన్నియు పాడ జం ఘోరు గరణముల నాశ)యించి యుం౦డు. 
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టను నాట్య వేదము కీ ర్తించినడి. పియోక్తలు పాద జంఘోరు 
కర్మలను సమముగా నొకటొకటి కూడి యుండునట్లా చరింప వలెనని 

నియమమున్న ది” పాద కర నాచకించినచో జంఘోరు కర్ణ లాచ 
రించినక్లై యగును, ఈ భావమె మొదటి శ్లోకమున నున్నది. 

పాదమునకు సంబంధించిన యే కర కలదో యది జంఘోూరు కర్భయె 

యగును. కావున సాద జం ఘోరు కరణము సవముముగా నుండుట 

యావశ్యకము. పాదము లేవిధమున పవర్తితీము లగునో ఊరు 

జంఘ లావీధముగనే (పవర్సించును, పని కట్లు సమాన సంచార 

మున్న ందున పాదచారి యనుట యుక్తముగా నున్నది. వక పొద 

పిచారమున చారి యను వ్యవహారము కలుగును. రెండు పాద 

ముల చారమునకు కరణమని వేరు. మూడు కరణముల సంబార 

మున్న ఖండమని వ్యనవహోరము. మూడు ఖండములు గాని నాలుగు 

ఖండములు కాని మిలితములె యున్న చో నుండల మను జేరు యు క్త 

మగును. ఇట్లు చారీ రీతులున్నవి. ఇల్లి చారీ విధానములు గతి 

పచారము నం డావశ్యక ములు, యుద్దము నందావశ్యకములు. 

నియుద్ద మునం ద వేవ్సీతములు, చక్రము శక్తి మొదలగు నాయుధ 

ముల ప) యోగించుటలో బాదీగతు లుండవలెను. నృ త్తీమున 

గాని నాట్యమున గాని బారీవిశేషములు వినా యేుదియు పవ ర్తిం 

పదు. ఇట్లు చారీవిశేవముల గు ర్తింపనలసి యున్నది. 

జారీ పదమును వ్యవహారించు నపుడు వ్యాయామ పద 

మును గూడ వ్యవహరింతురు. వారీ శభార్హమయి నిరూవితీ మయి 

నడి. వారీ రీతు లన్యోన్య (ప యోజనమున సంగతము లయినచో 

వ్యాయామ మన్న వ్యపచేశను కలుగును. చారీ వ్యాయామ మని 

వ్యవహరించి నష్పూడు “చార్య వవ వ్యాయానుః” యని కర్మధారయ 



అనీ” నృ త్తరత్నావలీ 

సమాస మంగీకరింపవతెము. “వ్యాయచ్చం తే పరస్పరం” అని 

వ్యాయామపద న్వుత్స_ర్తి. పరస్పరము చారులు సంగతములగుట 

దాని యర్లము, బారులు పరస్పరము సంగజము లగునపుడు పూర్వ 

చారి తరువాతిచారి లో నియతమగును కాని పూర్యణారిలో 

తరువాతిచారి నియతమగు ననరాదు. సంగతముల/ప వారీరీతు 

లలో నొకటి (ప్రధానము కాగా నితరము తే దుపగతేమె యుండును. 

ఆంగి కాభినయమునందలి యొక యంగము పిభానముకాగా వారి 
కదుపయోగమున నుండును, [పధానమగును. అట్టివారీ సంపత్తికి 
తగినట్లు గా ననంతర చారి పూర్వముతో సంగత మగును. ఇట్లు 

పరస్పర నియమము కల చారులు వ్యాయామ మగు ననుట యుక్తము. 

ఇట్టి వ్యాయామములో సంశ్నీ ప్తము మధ్యమము వి స్తీ 
రము నని భేదములు కలవు. అవియే చార కరణము ఖండము 
మండలము నను నామములతో నున్నవి. వకాకి పాద(పణారము 
చారీ యనుటచే (శోణ్యాది (పచారము వ్యాశ్నీ _ప మయినది. 

నుూూడు నాలుగు ఖండములున్న మండల మనుట చతుర (శతా 

లాభి పాయమున నని గుర్తించునది. ఈ చారీ విభానములకు లొకి 
కత(ము కలదు. అదియె నృత్యాద్యుప యోగము. అంగ హోరా 
తక నృ _త్తేమున చారీసంచార మున్నది నాట్యమంతే యు “చారీ 

ప్వేపసంస్థితం”, ఇట్ట భావములన్నియు నాట్య వేదాభినవ భారతి 
నుండి సంగ్భృహీతములు, తీ ద్భావ భావిత జాయపతిలో నభిన వాద 
రము గోచరించుట చే నివి నిరూవికములు. ఇట్లంతట నిరూప్య మాణ 

సుందరముల నిరూపణ ముఎడును ోపకృశాధిశారి భేడావహ 
త్యాచ్చ న పద వాన్యవిత్పరిచిత తా (ప్రకటన మాత లాలసా 

తక మతికితి విరమ్య తే” అనిన అభినవ గుప్తుడు నాకును సమ్మా 
న్యుడు పజీవ్యుడును. 
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భూచార్యోః షోడ శ 

సమపాదా స్టెతావర్తో జని తా స్యందితా మతా 

తధావస్యందితో బదా శకటాన్యాధ విచ్యవా ర 
ణా 

పలకాకీడితా చాషగతిః ఉత్స్యంగితాడితా 

సమోసారితమ తలీ ము తల్యర రికా తతః 
అతి గా ఏ aya 

ఉరూద్వ్య్భ చేతి భూచార్యః మీడే తాః వృకీ ర్తితాః 

భూచారు లు, 

బారీ రీతులు శెండు విధముల నున్నవి. భూచారులు 

ఆకాశ చారులు నని పదునారు భూచారులున్నవి. పదునారు 

ఆకాశ వారులున్నవి. వాని నామము లిచట నిర్షష్టము లగును, 

భూమ్యూ కాశ సంచార ము:కుటటే సామాన్యముగా నిట్టి చేరులు 

కలుగుట నట్ల్యూ్య్యూహింప వచ్చును, “సామే భవా భా మ్యః భూమి 

యందు కలుగునవి కనున భెముఖఇములు భౌముములు. బశ కు అకాశ 

భవము లాకాళిక చారులగు నని గుర్శింపవచ్చును. (పా క్షను 

లయిన భరతాదిమునులు పీన నిట్లు సరించి చెప్పిరి. వేదో 
చాహరణమున నంతగా స్మృతీ మయినవో నాని నంతగా నిరూ 

వీంచిరి. లోకన్యుక్స త్తి సంవాద :)౨మునకై శారట్టు శన్పిరి. భూచా 

రుల నామము లీవిధమున నున్నవి. 

సమపాద -- స్థితావర్త - జనిత - స్యందిత - అవస్యందిత 
ద -- స  -- వలశకాకీ9కిత - చావగతి బద్ధ శకటాస్య _ విచ్యవ వలకాక్) త = వామగథి 

ఉత్స్యందిణి యా అడ్డిత - సమాసాదిత మ త్తల్లి ఒం మ త్తల్టి 

రిక - ఊరూదంత్తా అధ్యర్థక రూ (లె 

అను నామములకు యివి భూవారులు పదునారు (పసి 

దములె న్న వి. ద్రముల యున్నసి 



య మ నృత్త రశ్నావలీ 

ఆకాళిక్య:ః 

ఆతిపార్మ్య్వావపూర్వాః స్యుః కాాంతాః సూచీమృగప్తుతాః 

భుజంగ (తానితాలాతా విద్ధా నూపురపాడికా ౨౦ 

ఆక్షిపా భ్రమరీ దండా విద్యుభ్భాాంకాభిధా తతః 

ఊర్హ్వజాను రధో దృృత్తా దోలాపాదేతి షోడశ 

ఆకాశిక్యః స్మృతాశ్చార్యాః పా్తనె ర్భరళాదిభిః 

భూమ్యాకాశచరత్వేన పాయశస్తా స్తదాహ్వయోః 

ఆకాశ చారులు. 

(పాను లయిన భర తాదు లాకాశ చారులు పదునారు 

కలవని నిరూవించిరి, ఆకాశ సంవారమున అకాశచారులను నామము 

అతి(కాంతే -- పార్య్వ్య( కాంత - అపకాొంత - నూచి 

మృగస్టుత - భుజంగ తాసిత -- అలాత - ఆవిద్ధ 

నూపుర పాదిక - ఆక్ష్నీ ప్త-- (భమరి - దండ 

విద్యు_ద్భాంత లా డోర్ట్యజూను ఆ ఉద్వ్భృ త్తే - డోలాపాద 

పని నావమకధనములో “అతి - పార్వ _ అపపూ ర్వా 

(కాంతా అని యున్నది. అతిపూర్వమగు కాంత -- అతి 

(కాంత యని యర్థము. ఇక వార్మ్య పూర్వ-అపపూర్వ (కాంత 

పదములు గా9వ్యాములు. “ఏవ మాకొశిక్యః ఉపరిచరి తాం” అని 

అభినవభారతి, ఉపరిచరుఅ పాదజంఘోరుకరణము లాకాశచారు 

లని భావము ఇట్లు ముప్పది రెండు వారీగతు లుల్లిఖత ములయినవి. 

వీనిలతీణ స్వరాపముల జెప్పవలసి యున్నది. 

౧. సమపాదా 

స్థిత వవ సమపాదేన భౌమిమాకాళికీమపి ౨౫ 

యతః కుర్యా త్తతశ్చారీ సమపాదా నిగద్యతే 



చారీమండలలకణము ౨౨౭ 

శ్రా పార్షినఖం పాొదాః త్తిషంత్సేకై కళో (వచేత్ 

సమం పాదద్వ్యయం తస్మాత్సమపాదేతి సంస్మృతా 

ము నేరాశయమజ్డాత్వా కై శ్చెత్ కాస్త్రవిధాయిభిః 

సమపాదయగ స్థాన మాత్తేజై షా వుకీర్రితా ఆం 

యద్యేవం కరణం న స్యాద్భిన్నం నమనభఖాభిధం 

అస్యాశృలనశీలత్వాత్సాదై రిత్య(బవీన్మునిః 

భొమచారులు, ౧. సమపొద, 

సమానముగా పాదము లుండగా సముపాదవముగు ననుట 

సమపాద పదలభ్యార్ధము. సమాన పదమున నిలబడి యుండియే 

భౌమ విధానమును ఆకాశ విధానమును ఆచరించినచో సమపాద 

చారి యనదగును. సమపాద స్టితియు వారి యగునా యని చరణ 

శారణమందు లేదుకదా యని సంచేహింపదగదు. సమపాదమున 

నుండియు యొకస్తానము నుండి స్థానాంతరమునకు మున మునరిం 

చినచో చరణము చారి శాగలదు, ఇట్టి యోగ్యత యుండుటచే 

సమ పాదవ్యప బేశము కలిగినది. పదములు వ్యవధానము చేకుండు 

నట్లుగా నొనర్చగా పద పార్టి భాగములు నఖములు కలసి యున్న 
aC) 

ట్లూనర్పగా పాదము లొక్కటి గా సత గతితో గమన మొనర్పగా 

సమపాద మగును. ఇట్టి భావనూచనమునకు నాట్య వేదము స్థాన 

సంశయా సమపదా” యనినది. సమపాదముగనె యుండి స్థానాం 

తరము నాశయించుట సమపాద స్వరూపను. ఇట్టి భరతముని 

భావము గు ర్తింపక శాస్త్ర్రువిధాతలు కొందరు సమపాద యుగ స్థాన 

మా[తముననె నమపాదచారి యగునని యనిరి. ఇది ముని యాశ 

యము కాదు. భరతుడు. “పాదైర్ని రంతర కృతే! తధా సమన 
ఇ రవి” అని సమపాద లకుణము వలిశెను, సమపాదము వేరు కర 



వీరా న్య త్త ర త్నూ వలీ 

ణము శాక పోయినచో ో“సమునఖి శునుట సంగతము కాదు. సము 

పాద చాక చలన శీలము కానుననె “పాదె?” అని బహువచనమున 

పలిశెను, స్థానమునుండీ స్టానాంతిరము పొందును నుదేశించియె 

న. సం్యశశయా యని లమేణమున ననెను. సమనఖ మను కరణ 

మను నిస్చైశించు సప్పుదును చతుర్రాధ్యాయ మున ోశ్లిస్రై సమనఖా 

పాడా” యనెను. ఇట్టు సమనఖ కధనమున భరతుడు సమపాదము 

వారియగునని భావించినశ్లై గుర్తింప వలెను. 

౨D స్ట్ తావ రా 

పొదస్యాగత లేనోర్వీం ఘర్షన్ పా ర్మ్వేఒన్యతః క్ష మేల్ 

జూనుభ్యాం స్వస్తికం యావతుుర్యాదంతరమండలం 

తదన్యముతివన్ స్వస్య పార్శ్వ ఏవ నివేకయేత్ 3౫ 

తె వే దీ వి శ న స్టితావర్తా భపచ్చా స్థిత్వా స్థిత్వా (పవర్తనాత్ 

అనుకాసు బుదె రేవ జ్లేయాశ్చారీనిరుక్రయః 

బలీ ఇ సి తౌ వ ర 

(a = 

పాదము యొక్క. అగితలము చే భూమిని ఘర్షణ మొన 

రించుచు పార్మ్యమున వేరుగా సారింపన లెను, జూనువులచే సర_స్తిక 

రూపము కలుగు వర కంతరవుండలము నిరింపవలెను. వేరొక 

పాదమును పైకెత్తి స్త పార్గ్వమున నె యుంచ నెను. అసుడది 

సితొవ ర యగును, సితి పొండి పొంది ప్రవ రించుట చే నితావర @ి ఎలి డు “5d థి జ 

నామ ముచికము. భూమి ఘృప్ర్టమగు పాదముచే నగితల సంచా 

రమున నభ్యంతేర మండలము నిర్మించుట జాను స్వ స్థికాంతేముగా 
నుండును. ఇట్లానరించిన విమ్నుట వేరొక పాదమును నాతర్షించుట 

యుండును,  మొదటిపాదము స్వ పార్శ్యము స్వ స్తికముగా సము 

కాగా శెండవ పాదమున విశేష సన్ని వేశముండును రెండవ 



చారీమండలల క్షణము ౨౨౨ కా 

పాదమునకు "స స్వపా ర్మ్వాాకర ణఇమున స్టీతియె యిందలి. విశేషము. 
స్థితమై యావ ర్శిత' మగుట ఒక దాని" స్థానమును మరియొక స్థితిలో 

సుంచుటచే నిది స్థితావర్త రము, ఇట్లు కోన్ని బూాదీ విశేవములు 

స్వరూప నిర్వచన మచ్చట నచ్చట నుండును. అను కము లయిన 

బారీ నిరు క్తులను బుధులు స్యయమఃగా నభూూ హించి గుర్తి ంచునది. 

అట్లవి సుల భగాహ్యాము లగును. గ 

౩, జని తా 

వక్షోజ(ప్రణయీ ముష్టి ః ఆన్యోప్యావరర్తితః కరః 

యన్యాం సా జనితా జేయా పాదస్తు తలసంచరః 

ఏతాం దేశీవిదః కేచి దూచుర్మునలఘాటికాం ౪0 

3. జనిత, 

ముష్టి హస్తము వత్నస్టము కావలెను, వనితలయినచో 
వక్షోజ (పణయి ఏలె. శెండవ వాస్త మావిర్తితము కాన 
లెను. పాదము తల సంచారముతో నుండవళెను అప్పుడది జనిత 
యను చారి యగును సమస్త గతి విశేవములకు నిదిజననము 
సంపాదించునది కావున, (పానం రాపముకావున జనిత యయినది. 

ముష్టి వథోగావి యగుట గీని రూపము. హాస్తాంతర పఎవర్తన 

మింద తిక్షర్హ న్య కా రూపము, "జేశీ నృ త్తవిచులు కీ రిధరాదులు 

కొందరు. దీనిని ముసలఘాటిక యని వ్యవహరించిరి. నృగ్య రత్న 

కోశములో నిది 'యిశ్తేయున్నది. దీనిని ముసల పాడిక్ యనుట 
ప్రామాదికముః ముసల పాదిక ముసల సూటిక యనుట కన్న 
దీవిని ముసల ఫఘాతిగ యనుట యు _కృముగా శోచును. తెలుగు 

"దేశములోని రోకలి పోటు కావచ్చును. వడ్లు దంపునపుడు పొడుచు 
పడు దు వాండు ముష్టిన &ో జముల బటి పాదతలముతో ఘాత మొన 
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రించుట స్పష్టము పిసిద్దము.  _ేశీపద్దతులను పేర్కొనుటలో 
జాయపతియు నీ ముసల ఘాతికను పరిగణింప లేదు. ేశీరీతులను 

నిగూవించుటలో జాయపతి మార్ల రీతులకు సంబంధించిన కరణము. 

లకు వారీ విభానములకు దేశీ నామములను కూర్చ లేదు. ఈముసల 
ఘాతిక రాజస్థాన దేశియగునా ? అచటి చేశీపదమున కిది సంస్కృతీ 
కరణవూ ? 

ళ్ స్య ందితా 

నిషజ్ఞోరుః సమో వామః తిర్యగన్యః హృసారితః 

పంచతాలాంతరం యస్యాం స్యందితేయం నిగద్యతే 

తాల_స్త త్తత్కరాంగుషమధ్యయో స్తతయోర్మితిః 

౪, స్య ందిత, 

వామ పాద మూరు దేశమున కూడియుండగా రెండవది 

యగు దశ్నీణపాదము అడ్డముగా పంచ తాలాంతరము గా ప9సారి 
తము కావలెను. పంచతాలాంతరముగా పాదమును (పసారిత 
మొనరించుట యనునది చెప్పబోవు అవస్యందితచారిలో కూడకలదు. 
ఇందు దవ్నీణపాదము పసారితే మగుటయు అందు వామము (ప్రసా 
రిత మగుటయు నూహీేంపవ లెను. పంచ తాలాంతర మనుటలో 

అంగుష్ట మధ్యమాంగులుల ఘాతము చిటిక వేయుట పరిమితి గా 

గుర్తింప వలెను. “తాలః స్పృృతో మధ్యమా” ఇట్టి విధానము 
నకు స్యందితేమని చేరు, “సాస్యంది తా (పసారణ ధర్మ త్వాత్ ౫ 
ప9సారణములో నున్నందున స్యందిత చారియ యినది, 

౫. ఆవన్యందితా 

స్యాదవస్యందితా తద్వదస్యా ఏవ విపర్యయోత్ 

యద్యపి న్ఫుటమాలీఢ[వత్యాలీఢసనమే ఇమే ౪౫ 
తయోరచలయోర్భిన్నే తధాప్యేతే యతశ్చళే 
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౫. అవస్యందితము. 

స్యందిత వారీ విపర్యయమున అవస్యందిత చారి కలు 
గును, దశ్మీణ పాద (పసారమున్న చో స్యందిత చారి కాగా, వామ 
పాద (వసారమున్న చో అవస్యందిత చారి యగును. ఈ నిరూపిం 
చిన స్యంది తా వస్యందితీ ములు రెండును ఆలీఢ (ప త్యాలీఢ గ సానక 

ములతో సమానములు. ఈ య ధ్యాయము నం'బే స్థానకములను 

నిరూవించుచు,ు వాము పాదము నిషన్లి మగుటను పంచతాల మిత 

ముగా దశ్నీణపాదము (పసారిత మగుట నాలీఢ స్థానమునకును దీని 
పరివర్తనమున పిత్యాలీఢ మగుటను గంథకర ర్త నిరూవించును. 
అందువలన స్యందితా వస్యందితేము లాలీఢ (ప త్యాలీఢ సమానము 
లనుట సంగతము. కాని ఆస్థానకములకు నీ ఇారీవి ఛేవముఆకు 
భేదము కలదుం స్థానకము లచలములు. చారులు చలములు. 

ఆలీఢ పి త్యాలీఢములలో రెండు పాదములును [శత్య(శ నిధానమున 
నుండుట కలదు. స్యందిత చారి కట్లు కాదు. “స్తానస్య స్థితి (పథా 
నతా చార్యాస్తు గతి ప్రధానతా” స్థానమునకు స్థితి ప") ధానము. 
చారికి గతి (పధానము. ఇట్టి విశేవమె అచలచల పదములే 
నిరూపితో మయినది. 

౬... బ దా 
థి 

భవేత్స్వ స్తికరూపేణ నంవేదో జంఘయోర్మిధః 

తతో వలనమూరుభ్యాం యస్యాం బద్దేతి సా స్మృతా 

అస్యాం న్వస్తికవిశ్లేషం యావత్పాదతలాగయో।ః 

మండలభృమణాత్స్వస్వపార్శ్వయోర్షమనం [తథా ౫0 

ఇతూ్యూర్వోర్వలనం యుక్తం కేచిదూచుర్విపశ్చిత।ః 
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౬. బద. 
0 

బద్ధ యను ఇారీవిశేషము లో జంఘాఛాగము లకు సి 

రూపముగా సేం వేధ ముండును, పిమ్మట జారు ఛభాగములకు వలన 

ముండును. ఇట్లు న్నచో నది బద్ధ బారి యగును. జంఘాస్వ స్తిక 

మై యుండగా  శకీవల మూరువుల వలన ముండుట బద్ధచారి యని 

కొందరి భావము, మరి కొందరు స్వ స్రిగా పనరణమున పాద 

తలా[గభాగములు మండల(భ మణ పూర్వకముగా స్వస్వపార్శ్వ 

వున రూపమున నూరు బంధన ముఎడణుట బద్ద చారి యని యనిరి. 

ఈ రెండవ భావమును జాయపతి కొందరి విద్వాంసుల భావముగా 

నిందు నిరూవిం చెను. స్వ సి పిచేవ. పూర్వకము? ఇ పొద తలా 

(గములకు మండల భిమణమున తేమ తమ పార్శములకు సంచార 

ముండుటను ఊరువుల వలన ము డుటను కోొండరు బడ్డ చారి యని 

నియాకించిరి. జంఘల స్వ స్త్ కాకతి ఉరు వలనమురూపమయిన 

బద్దచారి ముని సమ్మతము. 

u శకటా స్యా, 

ఉద్వాహితమురః పూర్వనిషత్హాంగః స్వ్యపార్శషతః 

తిర్యక్ప్రసారయే దేకం చరణం తలసంచరం 

స్టితేఒన్యస్మిన్సమే సాదే శకటాస్యాభిధీయ తే 

ఏతయాో శకటం క్షేవ్యమితి ప్రాప్తా యధార్డతా ౫౫ 

[జానునా] కల్ఫ్యశే కై శ్చిదయం పాదస్య రేచవాత్ 

౭. శకటా స్య, 

శకటాస్య పదమునకు సార్దకత యున్నది. “శకటం అస 

సీయం శ్నేప్యం” అని పద న్యుత్స త్తి. శకటము దీనిచే వ్షైష్య మగును, 

బండిని తోఎసి వేయుట యుండును. ఈ శకటాస్యణారిలో ఉరము 
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ఉద్వాహితమై యుండవలెను, పూర్ణకాయమును పీియత్న మున 
బిగపట్టి యుంచవలెను. నివణ్లాంగః -- ఉపవిష్టుడె యుండి త్న 

పార్శగమునుండి తల సంచారమున నొక పాదము నడ్డముగా పస 

రింపజేయవఎ లెను. ఇతర పాదము సవమపాదముగా నుండవలెను. 

అష్పుడది శకటాస్య చారి యగును, కొందరెటందురు. ఒక పాదమును 

సమముగానుంచి యంగుల్యంచితే ముగా నుంచి జూనువును కుంచిత 

మొనరించి జంఘా పినారణ మొనరింసవలెను. అపుడు తేన 

పార్గగమున తల (ప దేశమును త్యకిత మునరింపవ3ను. అపుడడి 

నిరోధనముగా నుండును. ఉపవిష్టుడె ఒక మోశకాలు మడత వేసి 

కొని వేరొక కాలు విక్ళవాచి నిరోధన మొనరించు రీతిలో శక 

టాస్య చారి యుండునని భావింప వచ్చును. అని కాని యిట్టి లక్షణము 

ల శ్ర్య్యూర్హ సంగతీము కాదని యభినవ భారతి యనును, 

౮. వి చ్య వా 

కృంమత్చావతలా[గాభ్యాం మహేతలనికుట్టనై ః 

విచ్యుతేః సమపాదాయాః విచ్యవేత్యభిధీయతే 

రా విద్య వ. 

క్రిమముగా పాద తీలముల అ(గభాగములచే భూతల 

నికుట్టన మొనరించుటయు, మొదట చెప్పిన సమపాద ఇారీరీతిని 

విడనాడుటయు విచ్యవ యను ఇారీరీతిలో నుండును. పాదముల 

తల భాగములచే ధరణీతలమును నికుట్లన మొనరించుటచే సమ 

పాదచారి విడనాడి నట్టగును. సమపాదవారీ విశేషమును భావించి. 

దీనిని భావించుట యు క్షము. 

౯, ఏలకాకీడి తా 

తలసంచరయోర్యస్యాం పాదయోః (క్రమళో భవేత్ 

ఉత్తుత్య పతనం సేయమేలకా కీడిలా [మతా] ౬౦ 
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౯. ఏలకా కీ డి త, 

తల సంచారముకల పాదములు చెండును క మ(మ 

ముగా నెగిరి పడుట లున్న చో నిది యేలకా కీడిత వారి యగును, 

ఒక పాదము ముందుగా నొక ఉత్సుతిచే సక్తి గుల్భసంబంధమున నుండి 

పతితము కావలెను మరల వేరొక పాదమున నళ్లై యొనర్చ 

వలెను. ఇట్లు పర్యాయశః ఉండుట యుక్తము. ఇట్లీ చారీగతి 
అజికా (మేక) గతి తుల్యమగుటచే వలకా క్రీడిత మయినది. ఇదియే 
వడకా[క్రీడిత మనియు వ్యవవ్చాతము. 

౧౦0 చావ గతిః 

పురః పసారితః సవ్యః తాలమాత్రం తతః పునః 

ద్వితాలం కించిదుత్తుత్య వామేన సహ పృష్టతః 

శిషః స్యాదేవమభ్యాసీ పాదశ్చాషగతిర్భవేత్ 
రాటు 

౨౧౦. చాష గతి, 

సవ్యపాదము తాలమాత్ర)మున నెదుట (పసారితము 

కావలెను. అప్పుడు పాదమునకు పృష్టతస్పన్ని వేశ ముండును. 

సవ్యవాదము పసర్పణము పొందుచునె యుండును. 'తాలమాత) 

ముగా నది యగ్రభాగమున సంచరించి యదియే యపసర్పణమున 
దతాలమాతముగా పశ్చాన్నీతమై యుండును. వామ పాదము 
సవ్యపాదముకో నపసర్పణము పొందును. కొంతగా నెగిరి సవ్య 
వామ పాదములు అపసర్పణము పొందుటయు కలిసికొనుటయు 

నుండును. భయమున నపసర్పణ 'మొనరించుటలో “భావ స్యేవ గతి 
చామగతి?ి మొదట పిసారితమై వామపాదముతో న్లిష్టమై 
యుండు న భ్యాసమున్న చో చామగతియనుచారి యగును, 
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౧౧. ఊత్స్య ౦దితా 

కనిష్షాంగుష్టభా గాభ్యాం దాహ్యాభ్యంతరతః (క్రమాత్ 

పొదస్సర్పన్ శనై ౪ ర్యతృ కురుతీ చ గతాగతమ్ a 

రేచకస్యానుసారేణ సేమముత్స్యన్చితా మతా 

రేచితః క్షైశ్చిద్యతోకో నృత్తహస్తో విచక్షణః 
(sm 

౧౧. ఊ త్సరం దొ త 

ఉత్స్యందిత చారీ విశేషమునే కొందరు ఉత్సందిత 

అందురు, కనిథాంగుష్ట. ఛాగములచే బాహ్యాభ్యంతరములలో క్రమ 

ముగా పాదము మెల్లగా (పసరించుచు గతాగత మొనరించునేని 
ఉత్స్గందితచారి యందురు. కనిస్థాంగులి భాగము బావ్యామున 

నుండి అంగుష్టు భాగము అభ్యంతరము నుండి నివ_ర్తనము పొందుటను 

"ండుపాదములకు గమాగమము లుండుటను అభ్యూహీ*ంచునది. 

ఈ గమాగమ వధానము లను సావధికముగా భావింపవ లెను, 

పాద రేజకానుసారమున ఈ గమాగమము లుండును. ఇట్టి దీనిని 

ఉత్స్యందిత చారి యందురు. శోభానుసారమున పాద శేచిశము వరకు 

పిసరించి అపసరణమునుపాందుట యిందలి విధి. ఉత్స్పందిత 

చారి అనువేరు వ్యవహరించువారు నదికి ప) త్యావ_ర్తనరూపమెన 

స్పందనమును యిది సంపాదించును కావున, త త్పామ్యమున్నది 

కావున యిది ఉత్స్పందిత చారి యందురు. ఈ విషయమున 

కొందరు రేచకము నృ _ళేహ_స్తమును నిరూపింతురు. 

యి, అ డితా 
G 

సమస్థితన్య పాదస్య ద్వితీయ_సలసంచరః 

అ|గే పృషే చ సుళిషః కమాత్ సా చారితా మతా టీ బ్య ఎపీ ౮ డ 
అ[గథేతి ప్రసిద్ధ తి గురుః కీ రిధరో౬(ఐవీత్ ౭౦ 



వెద నృత ర త్నావ లీ 
అవా 

యయ, అ డిత, 
6 

ఒకపాదము సమ స్థితితో నుండవతెను. రెండవపాదము 

అ(గభాగమునను పృష్టభాగమునను సంచరించునది కావలెను. 

అగ) పార్ట్యము లందు సుశ్లిష్టమై యుండగా అది అడ్డితే చారి యగును, 

ఒక పాదము సమస్థ్రితీ మగుట మరియొకటి అటు నిటు నిఘృష్టమె 

న్లీష్టముగా నుండుట యిందూహింపవలెను. పాదమునకు స్వస్థానాతి 

కమణముండును గావున యిది అడ్డితయెనది. అడ్డు అతికమ 
హీంసఠోః అని ధాతువును పఠింతురు. ఈ అడ్డిశచారిని గురువుగా 

నభిమానింపదగిన కీ ర్తిధరుడు అగధాచారి అని అనెను. ఇది పిసిద్ధ 
మనియు ననెను, 

౧౩. సమోనరితమ తీ 
జూ టై 

తలసజ్బరమే కేన ఘూర్త మానేనకుర్యతా 

అన్యేనస్వ స్తికం యస్యాం పర్యాయేణోపనర్ప్యతే 

సమోసనరితమ త్తలీ మతేయం మధ్యమేమడే 

అనే్యేతు స్వ సికం హిత్వా యుగవద్ ఘూరమానయో।ః 
శాలలో fa 

పదయోర్వలనా దన్యాం కథయ న్త్యుపసర్పణమ్ a౫ 

మత్తపాదేతి లో కేఒస్యాః హృసిద్ధమభిధాన్హరమ్ 

౧౩. సమోసరితమ తలి, 
m= C9 

ఈ వేరుకల యీ చారి సమోత్సరితమ త్తల్లి యను 

"పేరుతో గూడ నున్నది. ఘూర్భ మానమగు నొక పాదమున తేల 

సంచరణ ముండును. వేరొక పాదమున స్వస్తిక ముండును. ఇట్టిరీతి 

ప ర్యాయమున నుండును, ఇట్టి దీనిని సమోసరితమ_త్తల్లి యందురు. 

ఇది మధ్యమ మదమున (ప్రయుక్త మగును. కొందరు దీని స్వరూ 

పమును వేరుగా నిర్ధయించిరి, స్వ_స్తికము లేకుండగనే ఘూర్జ మా 
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నములగు రెండు పాదములు యుగ పత్కాలముననె వలనము 

పొందగా ఉపసర్పణ ముండుటను సమోసరితమ త్తల్లి యనిరి. ఈ 

బారి మంత్తేపాదచారి యని నామాంతర ముండుట లోకమున 

పసిద్ధముగా నున్న ది. 

నాట్య వేదములో దీని లతణ మిట్లున్న ది. తల సంచార 

మునరించు పాదములతో ఘూర్జ మానోపసర్పణము లుండగా సమో 
త్పరితమ త్తన్లి యగును. దీనిని వ్యాయామంతో నుదావారింప 

దగును, ఈ లతుణములో స్వస్తిక సంబంధము లేదు. అని దీనిని 

అన్యమతీముగా జాయపతి సూచించెను. అభినవభారతి యి విష 

యమున ఛావనీయము. భరత నిరూవిత లతణము స్పష్టార్ల మని 

అన్యమలతేము నిట్లుపపాదించెను తల సంచార జంఘాస్య_స్తికమున 

నొక పాదమభ్యాంతరమున సంచరిం చుట అది ఘూర్షమాన మగుట 

మరియొక పాదము తల సంచరముతో నుండుట సరోత్సరితమ త్తల్లి 

యగునని కొందరనిరి. ఈ భావమునె జాయసతి ముఖ్యముగా నిరూ 

శేంచచెను, 

ఈ వారి నామార్లము నియాకించుచు అభినవభారతి 

యిట్లచునున్న ది. 

౧. “సమః అవికలః అవనం రతుణం ఉత్ తదర్థం 

సరితః గతిమాన్ మదనం మత్ మదం తనోతీతి 

మ త్తత్ తస్య లయో గమనం యస్యా మితి స 

మోాత్సరిత మ_క్లల్లీ” 

ఈ నిర్వచనార్థ మిట్లు గాావ్యాము. అవికలమయిన 

రతణమునకై. గతికల మదనమదమున గమనముకల ఇారీవిధా 

నము కావున సమోత్ప్సరితమత్తల్లి యయినది. మదమున వికోలుడు 



ఎశిరా నృత రత్నావలీ 
ఆజాలీ 

కానివానిని రశ్షీంచుటకై మరియొకడు పలాయన  మొనరించు. 

నేని యాతని గతి రెండువిధముల నుండును, అట్టి గతియె యిందు. 

నినూవిత మయినది. 

ఈ విషయమున మానవల్లి కవి యిట్లు భావించెను. ఏఓ. 

సరి అ అను అవసరణార్లమున (ప్రాకృత పదమున్నది. ఆ పదమున 

కిది సంస్కృతీ కరణమని కొందరనిరి, ఇం దపశబ్ద దోషమును పరివా: 

రింప దలచి యభినవులు భంగభేదమున ఇట్టి నిరుక్తి ననుగ హించి. 

రని భావింతుము. అని ఈ చారీవిధానమున నీ భావములను భావిం 

చుట యుక్తము. 

౧౪. మ తలిీ 
వూ (౧ 

జంఘాన్వ స్తికయోగేన లగ్నాఖిలతలొ భువి 

ఘూర్హమానౌ ముహుః కించి త్యళితావుపసర్చ్పతః 

పాదౌ హస్తా తధోర్వేషైరపవేషెశ్చ నంయతొ 

భవేతాం యత్ర మత్తల్లీ నామ్నాహు స్తరుణే మదే రాం 

అపసర్పణమిత్యేకే స్ట లత్పాదాభిధాం పరే 

౧౪. మ తలి, 
ఇ ౯ 

పాదములు రెండును జంఘా స్వే యోగమున నున్న వె 

భూమియందు తల భాగములను లగ్న మొనరించినవి కావలెను. 

ముహుః ఘూర్ధ మానములగుచు కొంతగా (త్య(శితములై పిస 
రింపవలెను. హా_స్తములును ఉబ్వేష్టనములు అప వేష్టనములు 

కలవై యుండవలెను, పాస్త పాదము లిట్టుండగా మ త్తల్లి యను 

చారి యగును. దీనిని తరుణ మదమున నువయోగింతురు. 

పాదముల యుపసర్పణమును వా_స్తముల యుబ్య్వేప్టి తా పవేస్టితము 

లును మత్తలి చారిలో నుండును. ఈ మ త్తల్లి విషయమున అప 
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"సర్పణమును కొందరు చెప్పిరి. స్థల త్పద వ్యవపహోరమును కొందరు 

సూ చించిరి. 

౧౫. అ ధ్య రి కా 

సవ్యస్య పృష్ట దేశీ స్యాద్ వామ (స్తు చరణో యదా 

[ వామా]పసర్పణాచ్చైవ విజ్లీయాధ్యర్థికా బురై 2] 

ణ౫. అధ్య రి క్, 

వపూర్వము నికేశించిన బారీ రీతులలో ౧౫ వది ఐన 

అధ్యర్థికా వారి లతుుణము (గ్రంధములో పతిత మెనది. అధ్యర్థిక కు 

సంబంధించిన లతుణ వచనములో ముదటి పాదము మాతమే 

యున్నది. వివయనూచకములైన తరువాతి పాదములు లేవు. 

ఈ స్థలమునందు అధ్యర్థికా చారీ స్వరూపము నిరూవింప వలసి 

యున్న ది. జాయపతికిని మూలమైన నాట్య వేదమునందలి ఈ 'చారి 

లతణమును ఇచట గుర్తించుట సముచితీము. 

“సవ్యన్య పృష్టతః వామశ్చరణస్తు యదా భవేత్ 

తస్యాపసర్పణం చైవ జ్లేయా స్యాధ్యర్థికా బుధైె ౫ ౮౫ 

దక్షిణపాదమునకు పృష్ట్రభాగమున వామపాదముండ 

వలెను. ఆ డశ్నీణ పాదమునకు అపసర్పణ ముండుటయు ఆవశ్యకము. 

అపుడది అధ్యర్థికా అను చారి యగును. ఇట్లు ఈచారివిధానము 

నున్న త్తజ్ఞులగు వారు నిరాపించినారు. ఈ చారీవిశేవ స్వరూప 

నిర్వచన మునరించుటలో అభినవభారతి ఈ విధముగా ననుచున్న ది. 

దవ్నీణపాదము యొక్క- పార్షి దేశమునందు వామచర 
౯9 

ణము ఉండగా నా దశ్నీణపాదమున కుపసర్పణమున స్వపార్య్వార్ధ 

త్రర్యిశితముగా స్థితి యుండగా నది యధ్యర్థిక యగును. అనుగత 

మగునట్లుగా అధ్యర్థ తాలాంతేర త్వాదుల నూహింపదనగును, బక 



2vo నృత్త రత్నావలీ 

పాదమునకు పూర్ణ గతియు మరియొక పాదమునకు పూర్ణార్లక గతియు 

నుండుట నన్యులంగీకరించిరి. కరణ(ప్రాధాన్యము ననుసరించి యిట్లు 

లకుణము నిరూవితముయినది, వామపాదమునకును పృష్టసంగత మె. 

సత్యముండుటయు గలదు, 

౧౬. ఊరూ ద్వృ్ర తా 

నృధశ్తజ్ఞెరూరూద్పృత్తవదేరితా 

౧౬. ఊరూ దృ త్త 

అధ్యర్థికాలత.ణమువలె -ఈ ఊరూద్య్భ త్రేఅక్షణము 

కూడ లు_ప్తమయినది. కేవలము చివరి సాదము మా(త్రముకలదుం 
లత్యునామముకల పాదము నూ[తమె యున్నది. సర్వలతు,ణమునక్రై 
నాట్య వేదము నందలి లక్షణము (గాహ్యాము. అది యిట్లున్న ది. 

తలసంచారపాదన్య పార్షిః బాహో్యన్ము ఖీ యదా 
చి 

జంఘాంచితా తధోద్వృతా ఊరూద్వ్భ త్తేతి సా స్మృతా 

తీలసంచారముతోనున్న పాదమునకు సంబంధించిన పార్టి 
౯ 

భాగము బాహోోన్నుఖముగా నుండగా అదియే జంఘాసమన్విత మై. 

యుద్వ_ర్తనము నొందుచుండునేని ఊరూద్వ్యృ త్తేము అను వేరుకల 
చారీవిశేవ మగును, అ(గతలసంచారముకల పాదమునకు సంబం, 
ధించిన పార్షి భాగము ద్వితీయ భాగ పృష్ట భా గాన్ముఖ్యము పొందునేని 

AC 

జంఘా భాగమును జానునవునము వలన ఆకుంచిత మె యుండునేని 

సమ్ముఖవలనము వలన ద్వితియజంఘయుద్వ్భృ త్త తే మగునేని యూరూ 
ద్వ ర్ల త్హయగునని యభినవభారతి ఛావము. ఊరువున కూర్గ్యవివ ర్త 
నమువలన ఈవారి లజ్జేర్ష్యాది విషయముగ నుండును. కొందరు 



త్ే] చారీమండలలక్షణము ౨౪౧ 

పార్షి సహిత పాదమునకు తీలసంచారమున బాహా్యోన్నుఖముగా నీ 
ప్రల 

రి యుండుననిరి, స 
ఇట్లు నిరూవితములయిన ఈ పదునారును భౌమములయిన 

చారీవిశేషములు. ఇవి నియుద్దమున ననాదిసిద్ధముగా నున్నవి. 

నాట్యమున నివి కరణములందును అంగహారములందును సంగత 

ములై యుండును. ఈ చారీవిఛానములను భరతుడు నిరూపించి 

“సృ కాశ్చార్యఃి అనెను. స్మృతాః అనుటచే ఉప వేదసం బద్ధము 

లయిననని యిందు వేదమె (ప్రమాణమని (పదర్శిత మయినది. 

ఇవి నియుద్ధకరణణాశ్రయములని యనుట కించిత్ వినియోగ పిదర్శన 
మని భావింపవచ్చును. ఇంతవణకు భౌమచారీవిశేషములు లత్షుణ 

సహితముగా నిరూవీతము లైనవి ఇకపై ఆకాశచారీ విశేషము 

లను నిర్వచింపవలసి యున్నది. పూర్వము నిరూపించినట్లుగా అతి 
కాంతా పార్మ( కాం తా అపశా)ం తా మొదలుగాగలిగిన దోలా 

పాడాంత ఇబారీవిశోవషములు నిరాపణార్హ్యములు. వానిలో యధా 

కీమముగా అతి కాంతా చారీరూపము ఈ రూపముగా నున్నది. 

పృసార్య పురతః కిజ్చిత్ పా|త|వకృతి భేదతః 

యత్ఫోతి_పం [చతుస్తాలాధ్య న్తరం 

అ(గేఐణ పొతయేద్ భూమా]వతికా న్తేతి తాం విదుః 

అను క్తత్వాద్వి శేషన్య మునినా తన్య చిత్తవిత్ 

పొదస్య పార్శ్వ ఏవేతి న్యాయాత్ కీ ర్తిధరోబ్యవీత్ జ 

౧. అరికాాంత, 

ఆయా పాత%లప%కృతి భేదానుసారముగా కొంతగా 

పాదము పసార మొనరింప వలెను. పురఃప9సారమే ఇచట వివ 

శృీతము,. చతుస్తాలాంతరముగా ఆపాదము సై కెత్తవలెను. ఆపాదా 



ఎత హొ వృత రళ్నానలీ 
లాలీ 

గముచే భూమియందు పాతము ఆచరింప వలెను, ఇట్లొనరించిన చో 

దీనిని ఆకాశచారీవిధానములలో అతి శాంశ చారి యందురు. అను 

కరణ 'మొనరించునసుడు ఆ యా పాత్ఫలపీకృత్భేదము ననుసరించి 

తడనుగుణముగనే వ్యవహరింప వలెను. (ప్రకృతి భేడానుసారమున 

౫తిసంచారముందును, అట్లు సకృతి స్వ భావో చితముగా పాదము 

చాచుట ఊర్గమునకు (ప్రసరింప జేయుట మగల భూమియందు పడు 

నట్లు చేయుట ఆవశ్యకము పాద ప్రసారసము శే పవిని పాఠములు 
కాలప9క్నియాను సారముగా నుండవలెను. అట్టి (పక ియా నిభూావ 

ఇమునకే చతుస్తాలాంతర మని నిర్షిష్టమైనది. (పసరణాదు లన్నియు 

భూమియందుకాక ,అఆకాశమంబే సంగతములగుటచే అకాశచారి 

యెనది. 

భరతుకు సాట్య వేదములో నయతి[కాంత చారీవిషయ 

మున నెట్లివకేషములను సూచింప లేదు. కావుననే మునిభావ వేది 

ఐన కేర్తిధరా బార్యులును పాద పార్శ్వమునే ఇచట నిరేశించెను. ఈ 

భావమే అభినవభారతిలో కూడ సంగతమై యున్నది. 

౨. పార్శ్వ కా ౦ తా 

కుంచితం చరణం తిర్యగ్గత్వా పార్ర్వే నముత్తితం 

యదాచోర్ధాటితం న్య'స్యేత్ పార్శ్యాద్యేయమితి స్మృతా 

ఊరుక్లేశే ద్వితీయన్య యావదుత్టిహ్య పాతయేల్ 

పాదముద్ధాటితేనాస్య లక్ష్మ కీ రిధరో ఒభ్యధాత్ 

తశ్యాబ్ర వీ క్పార్షి చండఘాశేతి కిల లోకతః ౭6 

౨. పార్శ్వ కాంతా, 

చరణము కుంచితే మగునట్లుగా తిర్యగ్గమన మొనరించి 

పార్శ్వ భాగమునందు చరణమును పొర్ష భాగమున నుంచవలెను. 
fa 



చారీమండ లలక్షణ ము ఎ౨౪తే 

ఇట్లే కుంచనమున వలనమున ఉక్షాటితత్వము. కలుగును. పాద 

గలాాగమున నుండి పార్షి భాగమును భూమిపై నుండునట్లుచేయుట 
బె 

ఉర్దాటితమందురు. ఇట్టి ఉడ్హాటితవిన్యాసమున దీనిని పారగ(కాంత 

యందురు. కీ గిధరుడీ చారీవివమయమున నిట్లు లతుణము చెప్పెను. 

రెండవపాదము నూరున్నేతమునందుంచి ఉహ్హైటితముగా ప9సరింప 

కేసినచో పార్ళ్య(కాంతే యగును. అని ఈ చారి *పాదచండఘాత?? 

యని లోక వ్యవహారము కలిగినది. అభినవగు ప్పుడిట్ట పేరుండుటను 

సూచిం చెను. అన్యమత ముగా నభినవగు స్తుకు సూచించిన పార్శ్వ 

(కాంతలతణమును క్రీ గ్ర ర్హిధగు డభిమానించి నిరూపిం చెను. కీర రిథర 

నిరూవితములు అభినవభారతీ నికాకితేములయిన అన్యమతరూప 

ములుగా నున్నవి. అయినను కొన్ని సూ శ్తహ్మాంశము లందు కీర్తి 

ధరుడు భరత భావవేది యని జాయపతి భావము, 

శ, అవ కాంత 

బిద్ధాం చారీం విధాయాదే పాదముద్ధృత్య కుంచితం 

స్వపార్శ్వే నిష పేద్యస్యామసక్రాంతేతి సా స్మృతా 

ఉత్రిష్య పాదం తత్ ......పార్మ్వతో న్యసేత్ 

ఇతి కీర్తిధరస్వాహ విశ్షవవలనాభిధాం 

3. అఆపసకాా౦ త. 

మొదట “బద్ధ చారిని నిర్మించి కుంచితేముగా నున్న 

పాద మె_త్స్ స్వపార్శమున నుంచవలెను అపుడది అప(కాంతవారి 

యగును. మొదట _స్తనోపలథ్నీతముగా నూరువులతో బద్ధచారి 

నిర్భించుటను పాదమెంర్తి తనపార్శగమున నుంచుటను అపకమణ 

మును సూచించును. పాదమెత్తుట పార్శమున నుంచుటలను గమ 

నించి కీ ర్రిధరుడు దీనిని *విజశ్షేపవలనము” అని భావించి చేరను. 



అవి ౪౪ నృ తరళ్నావలీ 
॥ ఇలాటి 

౪. నూచీ 

పాదం కుందితముత్సిప్య పురో జంఘాం (పసారితాం 2x 

జాన్యంతామధవోర్వంతామగయోగేన పాతయేత్ 

౪, సూచి, 

కుంచితేముగా నున్న పాదమునె త్తి (పసారితమయిన జంఖభును 

జాన్యంత ముగా గాని ఊరంత ముగా గాని అగయోగమున (ప్రసరింప 

జేయవలెను. జానుపర్యంతేము జంఘును (ప్రసరించునట్లు చేయవలెను 

కా దేని జానువులకూార్గ ము గా ఊోరుపర్యంతీము జంఘా భాగము నంతను 

(పసరింపజేసి అ(గయోగమున పడునట్లు చేయవలెను, అపుడది 

సూచ్యాకారమున నుండుటచే సూచి యను ఆశాశచారి యగును, 

౫. మృగ ప్ర తా 

అతి(క్రాంతో దితం పొదముత్షి ప్యోత్తుత్య పాతయన్ 

పృష్ట దేశ పరాం జంఘామంచితాం[ఘిసముత్ధి పేల్ 

యసా్య్యామేవం భవే త్సేయం వృచదెరేయా మృగపుతా 

క్ల గ 
౫. మృ గ ప్త త, 

దీనికి హరిణప్లుత అనియుచేరు. అతి కారితే చారీవి శేమములలో 

చెప్పిన పాదమును సెకినెంర్తి ఎగిరిపడునట్లుగా (పసరింప జేసినచో పృన్హ' 

దేశమునందు వేజెకజంఘా భాగమును సుందరముగా నుండు అం్మఫఘీ 

ఛాగముతో సముశ్షేపము చేయవలెను. అపుడది మృగస్తుత్ అను 

చారీవిశేష మగును. అతి కాంతచారిలో కంచితపాదము. నిరూ 

పిత్ర మెనది. దానిని ఉ్ధైప ఉత్ స్లతి (క్రియలతో నుండునట్లు చేసి 

(వసరింపచేయుట, అనంతరము నందు రెండవజంఫఘ అజిత పాదముతో 

నున్న దిమై పశ్చాద్భాగమున కూర్చవలెను. ఇదిమృగస్లతి తుల్య 
ముగా నుండును. స్వ_స్తిభవతి అని పరిహాసముగా పలికి విదూవ. 

కుడు గమన మొనరించునపుడు ఈ వారిణిప్లత్ ముండును. 



చారీమండొలలక్షణము వోటు 

౬, భుజబ్బతాాసిఠా 

ఊర్దివ్య కుజ్చీతం పాదం న్వపార్వుగతజానుకమ్ రాం 
త్యశమేవోరుమూలన్య సమక్షే(తే వివర్తయేత్ 

యస్యామేషా సమాఖథ్యాతా భుజజతాసితా మతా 

పొదోపాదన్త భుజజ్ఞార్భ తాాసనిష్బాదితా యతః 

క్ భు జజ (తా సీ త. 

కుళ్ళత పాదమును ఉలేపించి జాను పార్ళగతీమగు నట్లొన 

రించి (త్య్యశముగా ఊరుమూల శే త్రమునందు. వ_గ్రిత మొనరింప 

వలెను, ద్యితీయడోకు మూల వేత పర్యంతము కుఖ్చత పాదమునె_త్తి 

నితంబసమ్ముఖముగా పార్టి భాగమును ఊరుభాగమును వివ ర్శింప 
లా 

జేయ వలెను. స్యపార్శమున జానునున్నట్లు ఉత్తానపాదతలముండు 

నట్టు వవర్తిత మొనరింపవలెను. అహడది భుజజ్ల తాసితచారి 

“యగును. పారోపాంతమునందు భుజంగమున్న దని భయభావమున 

గమన మొనరించు నపుడు, సాదృశ్యము ననుసరించి భుజజ్షీ తాసితము 

'అనునామ ముండుట సార్థకము. భుజజీ తాసిత ప దార్థమును నిరూ 

వించుటలో జాయపతి “పాదోసాంత భుజడ్లా ర్భ(కాసనిహ్బది తా” 

అనెను. అభినన భారతిలో “పాదోపాంత భుజజీభయభావిత గతి 

సాదృస్యాత్ భుజబ్ల ఈసి తా” అని యున్నది. జాయపతి అనేక 

.స్థలములందు సొవధానముగా అభినవభారతిని “ "రుట్లు ఉపయో 

గించుట, తదర్థమునే నిరోపించుట (ప్రసిద్దముగా నున్నది. 

రిస అలా తౌః 

వృష్షవృసారితం పాదం వలనాభ్య న్తరీకృతమ్ 

తలస్య సంముఖానోరుం స్వపార్శ్వే పార్షినా క్షి ఫీల్ లా 

యస్యాం సేయమలాతీతి కీర్తితా న్న త్తకోవిరై ? 



A Uk. నృ తర జత్నావ ఫీ 

శె ఆలాత, 

పృహ్షప్రసారిత మగు పాదమును వలనమువే అభ్యంతరీ 
గత మొనరించి తల సమావాముగా నున్న ఉఊరుభాగమును పార్ష 

౯౫ 

భాగముచే స్వ వార్మ్యమున నుంచవలెను. మొదటగా పశ్చాద్భాగ 

మున (ప్రసారితమై అనంతరము వలనమున అభ్యంతర కృృతమై: 
రండవ ఊరుభాగము నుండి అభిముఖముగా సమానత మెన-చో అలా: 
తమను, స్వ పార్శ్యమునుండి పారి భాగముచే ప)సారము పొందు 

లొ 

టను బట్టి అలాత చక్రఅకారమున్నందున అలాతమను చేరు 
కీ రితమెనది. నృ త్తకోవిదులు దీనిని అలాతమని వ్యవహరించు. 

చున్నారు, 
గ్ 

రా. అఆవిదా 
థా 

హౌదో విశిషజంఘన్య స్వ సేక స్యేవ కుంచితః 
రాలు ద 

అగే? హపృసారితో యత విద్దః పార్శ్వే నివే పునః 

ఆఅన్యపారినిజేళ్ల తే పారినా పతితో భవేత్ 
"శో య 
ణల [>] 

ఆవిద్ధ్దా సా భవేత్కేచిదాక్షపాపూర్వికాం విదుః 

లొ. ఆవిద, 
© 

జంఘావి-చ్లేమముతో నున్న స్వ_స్తికముయొక్క_ పాదము 
కుంచితేమె ఆగోభాగమున పిసారితమై నిజపార్గ్యమున విద్ధమై 
యుండగా అన్యపార్షి తనస్థానమున పార్షి భాగమున పతితము కావ. 

ల్ ౯ 

లెను. అషూడది యావిద్ధచారి పాదము కుంచితము (ప్రసారితము 
అవిద్ధము పాతితము నగుట యిందు గుర్తింపవలెను. కొందరు దీనిని 
అవ్నీప్తావిద్ధ యని వ్యవవారిం చిరి. 



దారిమండలలక్షణము a 

కా  నూపరపాదికా 

సక్వార్షి శ్రేషపర్యంతమంచితం పృష్షతో నయన్ 

పాదమన్వితజంభఘం చ పార్శ్వ వవ భువి క్షి పేత్ 

తరసా యత, విజ్లేయా సేయం నూపురపాదికాం 

యధాశోభం స్ఫీజ_స్ట్వర్వాక్ స్వయం మన్యామహే పునః 

కా నూపురపాదిక, 

పాదము నంచితముగా నొనరించి పృన్ట బేశమున సిక్ శ 

పార్షి శ్రేమపర్యంతము పిరుదు పాదము కలియుపర్యంతము జంఘా 

భాగము సంగతమగునంతీగా కలియ జేసి పౌర్మ(ముననె' భూమియం 
.దుంచ వలెను. అపుడది నూపురపాదిక యగును. శోఖాను సార: 

ముగా శోొణిభాగము యొక్క. పిచేశము గోచరించువిధానము' 

కూడ సముచితీమని మేము సయ ము సంఛావింతుము. నూపుర 

ముల రుణంరు ణశ జము కలుగును. గావున నూపురయోజనమున; 

నిది పయు కృమగుటను నూపురపాదిక యను నామము సముచిత 

ముగ నున్న దనియు భావింపవలెను. 

౧౧౦. అక్ష ప్త | 

తితాలాంతరముత్తిప్య కుంచితం చరణం పునః ఖా 

సజంభఘాన్వ స్తికం భూమే వామతః పార్థినా మేతీ 
దే 

యస్యామేతా మతాక్షపా ఖండే చింతావరాభిధా. 

౧౦. ఆక పా. ! 

కుంచితమగు పాదమును (తితాలాంతరముగా .నె త్తి జంఘా 

స్వ_స్తికముతో నుండునట్లుగా భూమియందు ఎడమ పక్కగా పార్షి 
౯ 

భాగమున శ్నేవమొనరింప వలెను. అప్పుడది ఆక్షి ప్పచారి యగును. 

ఎదట తిశాలో క్రేపణమున అర్ధమ౧డలముగా పార్మాంతరమున 



౨ళిలా నృత్తరత్నావల్ీ 

కాకర్షించి స్వ_ప్తికముతో పారి భాగమున వాతీమాచరింపవెను.. 
ద 

దానికాశీ_ప్ప మని వేరు. “ోఖండేచింతా పగాభిధా” చింతాపర 
నామము నితరులంగీకరించిరి. కీ ర్తిధరుడీ నామము నంగీకరించెను. 
ఈ నామసంశేతము స్ఫుటమగుట లేదు. 

౧౧. [భమరే. 

భుజంగతాసితాం కుర్వన్ ద్వితీయేన తలేన చేత్ 

శరీరం భాఖమ్యతే వేగాత భఇమరీ సా (వకీర్తితా 

౧౧. భ్ మరీ, 

భుజంగ తా9సితచారిలో సూచించిన విధాన మాచరిం- 
చుచు రెండవ తలభాగమున వేగముగా శరీరమును (భమింప జేసిన -చో' 
నది భిమరీవారి యగును, నాట్య వేదమున 'నీచారి లశుణ మిట్లు 

న్నది. అత్నికాంత చారిలో సూచించిన - కుంచిత పాదమునె త్తి 
భుజంగ తాసితమున వలె (శ్యశిమగు నూరువును వివరింప చేసి. 
రెండవ పాదతీల(భమణమున (తిక భాగమును పరివర్తింపజేయ వల 
యును. అని, కాని శెండుభావములు భీన్న భిన్న ములుకావు, పొద 

కమములో వర్గ నవిశేమమె యున్నది. సర్వశరీర పరివర్తన ద్యార 
మున నేమి భమణముగా నుండును గావున భీమరియయినది. 

౧౨. దంతపాదా.. 

కుర్వన్నూపురపాదో క్షం కుంచితం చరణం పునః ౧౦౬ 
దేహనసమ్ముఖజాన్వగం,కియా వేగాత్ప్రసారయేత్ 

యత్ర సా దండపాడేతి పండితైః పరికీర్తితా 

౧౨. దరడ పాద. 

నూపుర పాదికా చారీవిశేషములో నిరూవించిన కుంచిత 
చరణమును -చేవామునకు సమ్ముఖమయిన జాన్వ(గ(క్రియగా వేగ 



లి2] చారీమండలలక్షణము ౨౪౯ 

మున (ప్రసారిత మొనర్పవలెను. ఆ కుంచితపాదమును రెండవ 
పార్టి గతమగునట్లు చేసి అ్యగభాగమున (ప్రసారితము చేయవలెను. 

a) 

వేగముగా (పసారయేత్ . అష్వుడావిద్ధకరణముగా నది యుండును, 

ఆవిద్దమయిన శన చేహమునకు సమ్ముఖముగా జానువుయొక్క- యగ 

భాగక్రియ యిందుండును. ఊరు జాను జంఘా భాగములు _స్హబ్దము 
లగుటవే దండా కారమున నుండుట నిడి దండపాదమను చారి యయి 

నది. నూపురపాదమున నుండి పాదము నూర్ల (ముగా (పసారము 

చేయవలెనని భావము, దీనినిట్లు పండితులు కీ ర్తించిరనుట దీని (ప్రశ స్తీ. 

౧౩. వి ద్దు ద్భా9ం౦ంతా 

సృష్టతో వలితాశ్చిష్టపృష్ణః పాదః పృసార్యతే 

ఊర్ద్వాధఃపార్శ్వ దే శేషు భా9ంతో మండలవధ్యదా 

క్రీ ర్రితేయం తదా విద్యుద్భాంతా లక్ష్య్యఒతిదుష్కరా ౧౦౫ 

౧౩. వి దు ద్భా9 ౦ త, 

పృహ్గభాగమున పాదము వలిశమె పృష్టము ననుసరించి 

పసారితమగునేని ఊర్వాధః పార్యములందు మండలవిధానమున 

భ్రమణము పొందునేని విద్యు ద్భా)౦త యను ఆకాశ చారి యగును. 

ఇట్లు కీరిత మయిన యీ చారీవిశేషము లత్స్యుము లం దతిదువ్క 

రము. _ దిని (ప్రదర్శనము సుకరము కాదు. పాదము పృష్టభాగ 

మున వలవితమగసుటను ఊొరుమూలము నుండియు వలితము కావలెనని 

కొందరనిరి. _ అభినవగుప్తుని ఉపాధ్యాయుడయిన భట్టతోతుడు 

ఇట్లు భావించెను. పృష్టతః - పాఠక్య్యభాగమునుండి ప శ్చాద్భాగ 

మున వలిత మొనరించి శిరఃసంశేష ద్వారమున ఊరన్హ్యా ధః పార్శ్యము 

లందంతటను మండలా కారమున భమిత మొనరించి పనరిం ప జేసిన 



న్! 
౨౫౦ నృతరత్నావలీ 

విద్యు ద్భా)ంత యగును. అని ఇంతటి శేశములో గూడుకొనిన యివి 

లత్యుదుర్గ భమని జాయపతి యంశటివ్య క్కియు భావింపవలసివచ్చినది. 

౧౪, ఊర జొను।ః 
థి 

జాను స్తనసమం యావత్కుు౦చితం పాదముద్ధ రేత్ 

జో తి ద్ 

యత స్తల్టీకృతో ఒన్యోంఘి)ః ఊర్హ్వజానురియం మతా 

౧౪ డఉశిి ర్య జా నువు, 
' ఢి 

కుంచితమగు పాదమును 'జూనుస్తనసమముగా పైకెత్త 

వలెను. నరెండవపాదము _స్తభ్టికృతము కావలెను. ద్వితీయపాదము 

(క్రమ_స్తబ్దమగుట యున్నది. ఆ సాదముల్జి పము కాగా దానికట్లు 

స్తబ్దతే కలుగునని భావము. 
టీ 

౧౫. ఊఉద్వృతా 

ఆవీద్ధం వదమన్య్యోరుక్షతే పార్టి యధా భవేత్ 

.ఛ్రాంత్వోత్సత్య యదా బాహ్య[భమర్వ్యుత్చాతయేద్భువి 

తదోద్వృృత్తా మనోవర్తాలోకే భూచారపూర్వికా ౧౧౦ 

౧౫. ఉద ద్వ ల్త్ం 
\ 

ఆవిద్దమగు పాదమును ఇతరమగు ఊరుప్ర దేశమున పార్టి 
ag 

భాగముండునట్లుగా (భమణము ఫాందునట్లుచేసి (భమకర మొనరించి 

దింపవలెను. అప్పుడది ఉద్వ్భృత్తచారియగును. ఆవిద్ధచారీ సంబద్ధ 

మయిన కుంచిత పాదమును నిరూపించుటచే నీయుద్వ్భృ త్తీచారి ఆవిడ 

చారీ శేషరూపమగుట సూచితమగును. “జరం వర్తమాన క్యా 

దుద్భ్భుత్తా” ఊర్జ్యముగా నున్నందున నిది యుద్వ్భృత్త్ యయినది. 

“మనోవ_ర్త లోకే భూచారపూర్వికా” అను లక్షణము చివరి వాక్య 



చారీమండలలక్షణము ౨౫20౧ 

ములో నీ యుద్భ్భ త్తచారికి నామాంతరము నిరూవితమగుచున్నది 

కాని యది స్పష్టమగుట లేదు. 

౧౬. డోలాపాడా 

ఉతిప్య కుంచితం పాదం పార్వృయోరోలయన్ క్షి పేత్ 
మె రా 

స్వపార్మ్యే పార్షినా యస్యాం డోలాపాదేతి సా స్మృతా 

౯ 

౧౬. డోలాపొద ము, 

కుంచిత పాదమును ఉ చేపించి పాగ్గ్య్యములందు క్డిలింప 

జేయుచు నుంచవలెను. పారి భాగముచే తన పార్శగమునందుంచ 
త్న 
రం 

వలెను. అపుడది డోలాపాదవారి యగును, కుంచితపాదమును 

దవ్నీణ భాగపర్యంతము స్వపార్శ్యమునకు దెచ్చి యచట దోలిత మున 

రింపవ లెను, స్వ పార్శగముస నూపవ లెను, పిమ్మట స్యపార్మమున 

నంచితముగా నుంచవలెను. ఇట్టిది డోలాపాదము. 

ఇట్లీవిధముగా ఇారీవిశేషములు నిరూవ్రితములయినవి. ఇవి 

యన్నియు లలితాంగకియారూపములు. కటీ జంఘోరుకర్మలకు 

నిరూవించిన వినియోాగములె వారీవిశేషమునకును వినియోగములు. 

అయినను కొన్ని వినియోగవిశేవములు కలవు. అవియన్నియు నితి 

కర్తవ్య తా విశేషములు, ధనుః (ప్రయాగమున వ(జవి మోకుణమున 

శస్త్ర పాతమున వని పియోగింవ వచ్చును. ఈ శారీవిధానములు 

శాయశో భాసంపాదకములు. వఏీనికింళను వ్యాపక వినియోగమున్నది. 

నాట్య(ప్రయో_క్షలగునా రీవిశేవమును గుర్తింప వలెను. చారీవిఛాన 

ములలో నంతట పాదపసారమె యున్నది. వా_స్తపసారషుః నిరూ 

వితము కాలేదు. హస్తములు అగ )గములయినను పృష్టగతములయి 

నను ఆ యా సంద గ్భానుసారముగా నెట్లున్నను పాదములకు అనుగత 

ములుగా నుండవఖెను. అట్లుగా వానిని కూర్సవలెను. 



అనీ ౫ ౨ నృత్త రత్నావలీ 

“ఇదం తాత్పర్యం.” ఈ పఎకియలలో నొకప్పూడు గతికి 
పాీధాన్యయుండును. ఒకప్పుడు హస్త వ్యాపారమునకు పాధాన్య 
ముండును. బకప్పుడు రెండిటికి (పాధాన్యముండును. గతి ప్రాధాన్య 
మున్న ప్పుడు హస్తములు పాదవివ్నే పమున కనుగత ములుగా నుండును. 
తదనుసారులై యుండును, తత్స శ్చా ద్భావుల్లుగా పృవ్టగతములుగా 

నుండును. హా_స్తవ్యాపారమునకు పొఢధాన్య మున్నపుడు వాస్త 
వ్యాపా రానుసారము7గ పాదములు ప శ్చాద్భావమున (పసరింప 

వలెను ఉభయ పాధాన్వమున్న ప్పుడు తుబ్య్బకాలత వినియోగ 
 పరశంత ముగా వాని (పవృ _క్రియుండవలెను. ఇట్టి యా రీతు 

లన్నియు కాచి త్వా నుపారమున నుండవలయుట యు కము, అసలు 

కాయశో భా యోజససుఎన్న్క్ యా య ధ్యాయమున చారీవిజేవములు 

(పస్తుతములయినపి. అట్లు నరీరతో భా (వొాధాన్య ము౦ండునట్లుగా 

(పయోజనము కూక్పవలసియున్న ది. అట్టి సంస లికె యిది యవ 

థీతము. అభినవభారతీ గతమయిన యిట్టి విశిష్ట భావమును సావ 

ధానముగా సాభినూనముగా గుర్తించిన జాయపతి ఇట్లు త_త్వ్యమా 
విష్కరించుచున్నాడు. 

పొదస్య ముఖ్యతా క్వాపి హస్తస్యాపి క్వచిద్భవేత్ 

ఉభయోః కుతృుచిదేయా యధాళశోభం (పయోగతః 

హసావవనతే స్యాతాం యదా పాదస్య ముఖ్యతా ౧౧౫ 
అగ;గే న్త్ః న్వముఖ్యత్వే ద్వయో శ్చేత్సమగొా పునః 

యతశ్చార్మపసయోగేఒ౦(ఘీ తతో హస్తో యతః కరః 

* తతస్త్రికం యతః తత్స్యాత్ నేత్సాద్యం యోజయే త్తతః 
పొదచార్యాం కృతార్ధో వా పాదొ యాతి భువం యధా 
హన్తః స్వకార్యనిషృతొ కటిమాశయతే తధా ౧౨౦ 

హస్తః స్యాదర్దచందో) ౬ త్త నాఘ్యే నృ త్తవిధా పునః 



దారీ మండలలక్షణము ఎవి గతి 

పక్షనంచితకౌ పక్ష పద్యోతాో వామతో సతాం 

ఎత _త్సయమపి (బూమో నృత్య లక్ష్యనిరీక్షణాత్ ఆ 

ఆనంతేషు విభేదేషు గతీనాం లలితాత్మకాః 

చారో ద్వాతింశ దేవోక్తా మునినాన్వర్హ సంజ్ఞికాః ౧౨౫ 

ఈ నిరూవితములయిన  వారీవిధానముఆలో కొన్నిటి 

యందు పాదపయోగమునకు (పాథాన్యమున్న ది. కొన్ని టియందు 

వా_స్తమునకును ప్రాధాన్యము కలదు. కొన్ని స్టలములందు పాద 

హా స్పములకు రెండింటికిని (పాథాన్యమున్న ది. బ్లట్లు (పాధాన్యముండు 

టను (పయోగానుసారమున యధా సుందరముగా (గహీంపవ లెను, 

ఇట్ట గహాణము సరము తత్ర మయిచి త్యాను సారమున నుండును. 

పా స్తము లవనతీములుగా నుండునేని యష్పూడు పాదమునకు ముఖ్యతే 

యుండును. అనగా పాదమునకు ముఖ్యగ యున్న ప్పుడు హస్తము 

లవనతములుగా నుండనవ వను, హ_స్తృములకు ముఖ్యత్వముండు నేని 

యష్రూడు హస్తములు అగ భాగగతము లగును. పహస్తపాదములకు 

"రెండింటికి _పాధాన్యముండునేని హస్తములు సమగ తికలవి, అనుగతి 

కలవి కావలెను. 

బారీ ప్రరోాగమునందు పాద మెటుగా (ప్రసరించునో 

అటుగా హా స్తసంఛభారము ముండవ లెను, వా స్తమెటుగా (పసా'రము 

ఫొందునో అ$గుళా (తికము (ప్రవరర్తి ర్రింపవలెను. (త్రిక మెట్లు వర్తనము 

పోందునో అటుగా న్నేతాదు లుండవలెను. అయి యు పొంగాభినయ 

మును ఉండవలెను. “యతః పాద స్తతో హస్త యతో హస్త 

_స్తత(స్త్రికం” పాదక్రియలలో హస్తగలి (క్రయ యిట్లుండుట శరీర 

శోభ సంపొదించును, ఇట్లయినచో పొద క్రియ సమా ప్తముకాగా 

హా స్ప క్రియయెట్టుండును?! అప్పటి హ_స్తవార్హ యేమి ? ఇదిగో. 
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పాదచారీవిధానమున కృతార్ణమయిన పాదము అనగా 

పాదచారి సమా ప్తముకాగా పాదము భూగతముకాగా హ_స్హమును' 

తనకార్యము నివృన్నము కాగా కటి నాశ్యయించియుండును. పాద 

నంచారసమయమున పా స్తసంచారము పూర్తికాగా కటిచేశసమా 

శ్రుయణమె సముచితము. * నాట్యమునందుగాని నృత్తవిధిలో గాని 

హస్త మర్ధచంద్రముగా నుండవలెను. కేవల నృత్తమునందు హస్త 

ములు వతువంచితకములు పతపిద్యోతములు నై యుండుట 

యుక్తము. నాట్య సద్భావులంద రిన్లు గుర్తించిరి. లత్ష్మ్యు నిరీక్షణ. 

మున నృత్యమునందీ తతీయము నుండునని మేమఎదుము. చారీ 

గతు లనంతవిధానముల నున్నవి. వాని నన్నిటి నిరూవించుట 

శక్యముకాదు. వానితో లలి తాభినయాత్మకములయిన బారీ గతులు 

ముప్పది రెండు మాతిము నిరూపితములయినవి. ఇవి యన్నియు 

సార్ధకనామములు, ఇవియన్నియు భరతముని సమ్మూతములు. భర 

తుడు ఏనినె నిరాపించినందున మేమును వినినె నిరూవించితిమి. 

చరితమివ సురాజ్ఞాం యు క్రదండాభిరామం 

గిరిశమివ భుజంగ (తాసితాలోకనీయం 

జలదమివ సవిద్యుద్భాాంతమ శాంతలక్ష్మి 

వ్యరచయదిహ చారీలక్షణం జాయనార్యః 

జాయనార్యు డిచట చారీలశణమును నిర్మించినాడు. ఈ 

చారీలతుణము రాజుల చరితమునలె శివువివలె జలదమువలె నున్నది. 

చరిత గిరిథ జలదములవలె చారీలతుణ మున్న దనుటలో గుణ[కియా 

రూపమయిన సమానధథర్శము లేదు. అభిన్న శద్దాత్శకమయిన 

సాధర్శ్య మున్నది. డానినిట్లు (గహీంంచవలెను, 



దారీ మండ లల క్షణము అనే ౫ వక 

యు క్తదండాభి రామ భుజంగ ( తాసి తాలోకనీయ సవిద్యు 
ద్భాంత శబ్బము లుపమానోప మేయముల కభీన్న శబ్ద సాధర్శ్యము 

నివేదించునవిగా నున్నవి. ఆ పదముల వలన రెండర్గముల (గ్రహించి 
ఉపమానోప మేయములందు సంగతీపరచుకొన వెను. రాజచరితము 
నందు యు_క్తమగు దండవిధానమువే నభిరామతయున్నది. యు క్ర 
దండతీయనగా దండ్య దండ నము, అదండ్యాదండనము. యు _కృదండ 

ముచే రాజచరిత మభిరామముగా నున్నదని భావము. ఇారీలత్ష 
ణము యుక్తాకూడుకొనిన, దండాదండపాదమను చారిచే నభఖి 
రామముగా నున్నది. ఇట్లు ఒకే శబ్బ మటునిటు సంగతమై సమాన 
ధర్శమయినది. ఈ విధముగనె యిగరములందును (గహీంపవలెను, 

గౌండన పాదములో గిరిశథచారీ లశుణములకు సమానధర్శ సమర్స 
కముగా “భుజంగ (తాసితా లోగనీయం” అని యున్నది. శివుడు 

తాను ధరించిన భుజంగములచే (శాసముపొందిన వారిచే నాలోకింప 

దగిననాడు. భుజంగ(తాసీత మను చారిచే లక్షణ మాలోకనీయము. 
మూూడవపాదములో జలదము విద్యు(ద్భమణములతో గూడినది. 
లతుణము విద్యు ద్భాఛంత మను చారితోనున్న ది. అఇా)౦తలక్షి - 

శాంతము కాని నిత్యముగానున్న లకీ గ కలది యనుట ఉవమా 
నోపమేయముల కనుగామి యయినధర్శము. బారీ లత ణారంభములో 

ఇారీనామముల గ లయికతో సో మున్నది. ఇచట నట్టిశ్లోక మె 

యున్నది. ఇట్లు నిరూపించుటలోని వక్రత రమ్యముగా నున్నది. 

పాదణారీ (ప్రసంగములో వహాస్తము లే విధముగ నుండ 
వలెనో నిరావీత మయినది, పాదచారి సమాప్తము కాగా పాదము 
భూగతము కాగా వాస్తవిన్యాసగీతియు సూచితమయినది. పాదము 
ధరణీగత మొ యుండగా కాయసన్ని వేశ మెట్టుండవలెనో నిరూకింప 
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వలసి యున్నది. అప్పటి కాయసన్ని వేశరీతి సూచనమునశె. స్థాన 

క్రములను జెప్పవలెను, చారీవిధానము లన్నియు లలితాంగ [క్రియా 
త్శకము లనుట స్పష్టము, అంగములకు లలిత త మో నియకణారీ 

విశేమములవలననె కలుగును, ఇవి యుక్తానము లై నను గతి ప్రకార 
మై లలిత క) యాత్శకముగా నుండును. ఇట్టి యీ ఏీశేవమును. 

నిభూవీంపనలసి యున్నది. 

స్థా నాని 

ఆసా మాద్యంతధా వాళ మధునా స్థానముచ్యతే ౧౩౦ 

కరణాధారభా వేషు స్థానశబ్దో నిరుచ్యతే 

భావిగత్యనుకూ లేన స్థాన కేన హి కేనచిత్ 

స్పత్వా గచ్చేత్తదంతేపి తిషేదిత్య|త కశ్చన 

(వయోగో న వినా యేన తస్మాదేతన్నిరూవయేత్ 

శరీరస్యాంగవిన్యాసవిశేషో భావయో [గతః] ౧౩౫ 

నేత్రయోః సహగః కోపి నిశ్చలః సాన ముచ్యతే 

సానములు, 
ధి 

ఈ నిరూవితములయిన చారీవిశేషవముల కాద్యంత'భావ 

నియాపణమునకే స్థానము నిరూపితమగును. చారులకు గతిరూప 
తముకలదు. _గతికిని పూర్యుగత్యనుకూలత, ఛావిగత్యనుకూలత 

యున్న ది. అది భా వాత్శకమయిన పూర్వగతి, అంత భావాత్శక 

మయిన భావిగతి యీ యుభయసిద్దిక్త థ్ఞాననిరూపణ మావశ్యకము. 

స్థానపదము కావార్థమునందును కర ణార్లము నందును అధికర ణార్థము 

నందును ప్రయు_క్తమగును. ఇట్లు నిరుక్తమయిన స్థానపదన్యుత్స త్తి 
ననుసరించి కాయసన్ని వేశములు నిరూవితములగును, భావిగత్యను 



33] చారీమండల లక్షణము ౨౫8 

కూలమయిన యే బేనిస్థానకమున నుండి గమన మొనరింప వలెను. అట్టి 
గమనానంతరమున “తిమే త్” స్థితి ననుసరింపవలెను. ఇట్టి యీ 
పిభానము ననుసరించియె స్టానక్ళప యోగ మునరింప వలసియున్న ది. 

స్థానకము లేకున్న. నిది యుపపన్నముకొదు. కావున స్థనకము 

నిహావింపవలసియున్న ది. 

ఛావయోగానుసారమున శరీరమునకు సంబంధించిన అంగ 

విన్యాసవి శవము స్థానపద వాచ్యమగును, _ శేతములకు సహగమై 
యుండు సుందరమయిన అంగవిన్యాసము స్థానము. నిశ్చితమగు 

భావసంబంధమున నిశ్చలమగు నేత్రవిధానమున నంగవిన్యాస 
ముండుట యని భావము. ఇట్టి శ్ఞానములారు కలవు. 

వైష్షవం సమపాదాఖ్యం వైశాఖం మంఢలాభిధం 

ఆలీఢసంజ్ఞితం పృత్యాలీఢాఖ్యం చేతి షబ్ల ఎణాం 

మానవులకు సంబంధించిన స్థానకము లారు కలవు, వైష్న 

వము-నమ పాదము -- వై శాఖము -- మండలము-అలీఢము-పి త్యా 

లీఢము. అని ఆయా నామసంశేశముల వలననే వీని స్వరూపము 

కొండగా విశదమయినను విస్పష్టముగా నిన్టేశించుట యావశ్యకము. 

ఇవి యన్నియు సర్వశ(స్ర్రువి మోతు. ణము లందుపయు_క్రము లగును. 

ఇట్టనుట సర్వస్థానకములకును సాభారణమయిన వినియోగ మని 

(గావ్యూము, | 

లం వె ప్ వ న్ నకం 

ఏకః పొదః సమో యత (త్యశః పార్మ్యముఖోఒపరః 

అనయోరంతరం సార్గతాల ద్వితయ నంజ్ఞకం ౧౪౧ 

జంఘాయామంచితం కించి త్సొష్ట వేనోపళోభితం 

వెవ్లవం స్టానకం యస్మాద్విమృరతాాధిరై వతం 



కిన ౮ నృ.త రశ్నావ Dd. 

ఆనేనాభిన యోవిష్టోః నరయోః శ్రేషమధ్యయోః 

క రవ్యః నూత్సధారాదౌ నంలాపోపి న్వభావజిః 

౧. వ షవసొన కము, 
= ణ ' థి 

ఈ స్థానకమునకు విస్లువధిడై వతము. కావున వెవ్టవముం 

విష్ష్ణుప్ర యోగమున నీ స్టానక ముండును. అట్టినాని పయాగమున 

నుండు స్ర్రీపథానత యుండని నూతథారాదుల (ప్రయోగమున నిది 

యుండును. ఇక్షు యీ స్థానకముల వినియోగ విధానము నితరము 

లందును గు_ర్తింపవ లెను. 

ఈ వై స్లవస్థానకమునందు ఒక పాదము సమముగానుండును. 

"రండవ పాదము (క్ర్యశమై పార్వ్వముఖముగా నుండును. ఈ రెండు 

పాదముల ఏన్యాసమున సార్ల తారడ్యయము వ్యవథధానముండవ లెను. 

జంఘావిన్యాసమున నిది సౌష్ట్రవముతా కూడిన ద్వై కించిదంచితమె 

యుండవలెను. ఇందు విన్లువధిదై నతీమయిన నిడి వై ఫ్లపస్థానక 

'మగును. ఇట్టి వై హ్లవస్థానకముచే విష్ణువుయొక్క యభినయము కూర్చ 

వలెను. "శ్రష్టమానవుని యభినయము మధ్యమమానవుని యభి 

నయమును దీనిచేనగును. సూకతథారాదుల పియోగమునందును 

ఇది యు_క్రము. ' ఇందు స్వభావజమయిన సంలాపముండును, 

దీనిలో జంఘాభ్రాగ మంచితమగుట యనగా జానునవునము 

వలన కొంతకుటిలమగుట యని భావము. “సౌస్ట్ర వాంగపుర స్క్యృ్బుతం” 

అని నాట్య వేదము. సౌష్ట్రవమున నరగమెట్లుండ వలయునో అట్టి 

విధానమున నిది ఫురస్క్యృతము (ప్రశ స్తము కావలెను. సౌస్ట్రవ మృషప్ర 

ఛానమయినచో నంగపురస్క్యృృత మగుట పధథానము. నానా 

కార్యాంత రో చేతులయిన ఉత్తమ మధ్యమ మానవులు ఇందు 

సభా న సవాజ సల్లా పమొనర్పుట, యు _క్షము. 



చారీమ౦ండలలకణము ఎక. 

ఈ వెఫ్టవస్థానకమునకు సంబంధించిన స్వరూపవిశేమ 
ములు వినియోగవిశేషములు వివిధముగానున్నవి. ఉరము సము 
న్నతముగా నుండుట, పహానుశీర్ష ములు సమముగా నుండుట, ఉరః 
స్థానముక న్న చిబుకము చతురంగుల వ్యవధానమున నుండుట, కట 
కముకాని (తిపకాకముకాని నాధీగతముగా నుండుట మొదలగు 
విశేషము లిందుగలవు. చక్రమోకుణము, ధనుర్ణారణము, దైర్యో 
ద త్తాంగలీలావిశేషములు మొదలగు వానిలో నిది (వయోజ్యము, 
ఇదియె కొంత నివర్య_స్తమయినచో పణయకోధమున (పణయోచ్వే 

మున శంకానూయాదులలో నినియు క్షమగుటను. నాట్యవిదులు 

భావించిరి, 

౨న. సమపాొదం౦ 

తాలమాత్సాంతరౌ స్యాతాం న్వభావాచ్చరణే సమే ౧౪౫ 

సౌవ్షవం నహజం యత్ర సమపాదం తదుచ్యతే 

విమాన స్యందనాకాశ (వతలింగ స్థితేషు తత్ 

వివాహ నక్ష నిరేశే విప మంగల వాచనే 

ఆధిదై వతమేతన్య కీర్తితః కమలాసనః 

ఎన. నమపాొద ము, 

ఈ న నకమునందు స్యభావానుసొరమున నుండు చరణ 

ములు సమముగానుండును, . స్వభావమనుట అనా వేశితవిధానమున 

నుండుట యని ఛానము. చరణముల విన్యాసము తాలమా(తాంతర 

ముగా నుండును. సహజమగు సౌష్టవ ముండును, ఇట్లున్న చో నది 

సమపాదస్థానకమగును, విమానమున నున్న వారలకు స్యంద నారూఢు 

లకు ఆకాశగగతులకు వృతస్థులకు లింగస్థులు- కె వాదులకు సన్ సమ 

పాదస్థాన ముచితము చారి వివయమున నీ సనక ముప యో జ్య 
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మగును. _ వివావాకౌతుకనిగ్థేశమున పక్షుల రూవణమున వి(ప్రమం 

గళ వాచనమున దీని వినియోగింపదగును. విపులాచరించు మంగ 

శాకీర్యచనాదుల _ స్వీకారమాశించునప్పుడిది _వినియు క్రమగపను. 

_్రహ్మా యీ స్టానకమునకు అధిదై వత మని తద్విదులు గుర్తించిరి. 

య 
3. వె ళాఖ సా నకం 

సొర్ధతాలతితయవత్ త్ర్య్యగపక్షన్లపాదయోః ' ౧౫౦ 

3 త 
ఆంతరం స్యాద్వ్యవగయం ఊర్యోరోపి నిషజ్జయోః 

యస్మినై ్వ్యశాఖమాఖ్యాతం తద్విశాఖాధిదై వతం 

వ్యాయా మే నిర్లమే స్టూలభంగే వాహనవాహ నే 

2, వై శాఖస్థానకము, 
aa 

ఇందు పాదములు “అెండును తశ్వి(శములు 'పతుస్థితములు 

కావలెను, ఊరువులు నిశ్చలములుగా నుండవలెను. నూచీవిధానమున 

కన్న నివి యచలములై విశాంతములుగా నుండవలెను, సార్ధతాల 

(తయ వనరారువులకు పాదములకు అంతేరము వ్య వస్థిశశు శాన'లెను, 

మూడున్నర తాలముల కాలస్టితి, యావశ్యకము. ఇట్టిస్టి తి వె. శాఖ 

స్థానముగా (పఖ్యాత మయినది, ఇందు విశాఖ చేనుడు సంద స్వామి 

కుమార స్వామి అధిదె వతీముగా నుండు నందురు. వ్యాయామమున 

నిర్షమమున స్థూలభంగమున వాహనముల వహనమున నిది వినియుక్త 

మగును. అశ్వముల వాహనము దీనిచే నగునని పెద్దలందురు. యుద్ధా 

_దులలో వ్యాప్యాంగములకు వేగాదానపార్షి చోదనాక్రమమున నిర్గ 
ల 

మన ముండును. (ప్రయో్యక్రలు వై శాఖస్థానమును శేచకములలో 
నమసరించుట యు కము. 



చదొరీమం౦ండలలశణము వటట 

ళం మ౦డ లస్థాన ౦, 

(త్య పార్వముఖే పాదౌ చతుస్తాలాంతరాన్స్వితౌ 

నిషజ్ఞోరూ కటీ యతృ జాయేశే జానునోన్సమా' 
బుధి ర్మండలమాథ్యాతం తదొఖండలదై వతం 

పయోగే చావవజ్యాదేః స్కంధే సింధురవాహనే 

గరుడాదిమహాపక్షిణాం చ నిరూపణే 

॥ ళం) | | 

ళం మండలస్థానము, 

ఈ మండల మెం(ద్రినుండల మనియు స్థానవిదుల వ్యవ 
పోరము, టై శాఖజ్ఞానమునందున లె నిందును' పాదములు (త్య్థశ్ర 

ములు పార్శ్వములు-- పతస్థితములు నగును. నివజ్ఞోరుశత్వమంధు . 
వలె నిందున్నది. పాదములు చతుస్తాలాంతీరమున నుండుట యిందు, 

విశేవము, కటిజానువులు సమానముగా నుండుట విశేషము, ఇట్టి 
దిది మండలము అని సమాఖ్యాత మయినది. ఇది యాఖండల_ధ్రైవ 

తము. మరఠిడ లేశ్వరనిషయముగా నుండును. కావున మండలమనుట 

సంగతముగా నున్నది. చాపవజూదుల పియోగమున నిది విని 

యు క్తమగును. స్కంధమున సింధురముల వహించుటలో నిది యావ 

శకము. అశళ్వ:బుల వహించుటలో వై శాఖముపయు_క్తము ,కాగ్యా 
అశ్వములకన్న స్యాలములయిన సింధురములను గజములను వహీం 

చుటలో నిది యుపయుక్రమగును.  సింధురముల' కన్నను స్థూలత 
మములయిన గరుడాది మహాపశ్షుల నిరూపణమున మండలముప కారి 

యని పరిగాహ్యము. 

౫, ఆలీఢస్థానం 

వామః పొదో నిషజ్హోఒత) కంచితో జానునా పునః 

తేన తుల్యే కటీ పృ ్ టే శశ సవ్యః। హృసారీతః. = ౧౬౦ 
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పంచతాలమిళ సిన్ఫన్ననయో:ః పార్శ్వ్వగుల్భయోః 

ఆలీఢమిదమాఖ్యాతం రుద్య సస్యాధిదై వతం 
ఉఊత్తరోత్తరతో జల్చే రోషామర్గసముద్భవే 
వీరరొ[దకృతే మల్లాస్ఫో శే రిపునిరూపణే 

తదభిద్భవణే శతు్రుమోచనే చేదముచ్యతే ౧౬ 2: 

2 ఆ రీ ఢస్తాన ము. 

ఈ స్థానమునందు వామపాదము నివణ్ణామై జూనువుతో 
కుంచితేమెై యుండును. కటీప్ఫ్టము లావిధముననె సమముగా 
నుండును. దశ్షీణపాదము కశమ (ప్రసారికమగును. పాదగుల్భము 
లందు వంచతాలమికేముగా నుండును, ఇ్రట్లున్న నిది అఆలీఢస్థానము. 
మండలస్థానము నందువలె నిందును ఊరువులు నిమజ్షములగుట 
పాదము (త్వ(శ్రయముగానుండుట సమానము. దశ్నీ ణపొదము పంచ 
'తాలమితముగా (పసారితమగుట యిందు విశేవము, *ఆసమంతాత్ 
స్పృష్టాభూమిర్వేన ఇతి ఆలీఢం” అని దీని న్యుత్స ర్తి. ఇందలి పాద 
ముచే భూమి యంతట స్పృష్టమగును. ' గావున నిది యాలీఢమనుట 
యు కము. 

ఈ ఆలీఢథ పాదమునకు రుద చేవుడధిదై వతము ఉత్తరో త్త 
రాధికముగా జల్స మొనరించుటలో నిది వినియు క్షమగును.. ఆ- 
జలము రోషూ మర్ష సముత్పన్న మయినదిగా నుండుట (గాహ్యముం 
వీరరాదకృత మయిన మల్లాస్సోటములో రిపునిరూపణములో రిపువు. 
నెదుర్కొనుటలో శతుమోచనములో నిది (పయోగార్డము. 

ఒ. వృత్యాలీ ఢః 

 ఆస్యెవాంగః పరీవ_ర్తే వృత్యాలీఢం హృకీ ర్రితం 

విముంచేదమునా శస్త్రం నర్వమాలీఢనంహితం 
ఆలీఢస్యైవ భేదత్వాదుదోో ఒప్యస్యాప్యధిదై వతం 
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౬. (పత్యా రీఢ ము, 

అలీఢస్థానాంగమె పి త్యాలీఢము. ఆలీఢమునకు పరీవర్త 

మున్న చో వత్యోలీథ మందురు. ఆలీథస్థానమున నంహితమగుశ(స్త్ర 
మును ఈ పి త్యాలీఢస్థానమున విడువవలెను, (వ త్యాలీఢమాలీఢ 

ఛేదమె యయినందున (ప త్యాలిఢ మునకును అధిదై వతము రుద 

జేవుణె. దథీణపాదమును కుంచిత మొనరించుట వామపాదమును 

{పసారితే మొనరించుట యను నంశము నిరూపీత పాయమయినను 

ఇతిక_ర్వవ్యతను స్పష్ట మొనరించుట కది యు_కృమగును. కుంచితత్యము , 

(పసారణవిపరీకీమగునట్టుగా మరల ఉత్తానాకుంచితముగా "నొనర్పగా 

'సిద్ధమగును. 

ఉప(కాం తార్థమున కవిరుద్దముగా స్థానవట్క-ము నిరూ 

పీత మయినది, ఆయా స్థానస్టితులై (వయో;క్త కలు క న్ర్రవిమాకు 

"మునరి౭ప వలెనని నిరూకితముకచా 1. అట్టి విమాశతణమునకు 

వ్యాయామాది విధానాదు లావశ్యకములు. కావున సరిశేషరూపము 

లని నిరూవింపవలసి, యున్నది. నస్రు మోచనగోచరములగువానిలో 

న్యాయములు (ప్రవిచారములు (వస్తుతము. (వ్రతిపాదింవదగి యున్నవి. 

న్యాయా ః 

శస్త్రాణాం మోచనే న్యాయాః చత్వారః కధితా బుధైః 

రణే న్వపరళస్తాణాం. కర్తుం పొతనసారణే ౧8౦ 

ఊచితావ ర్రనాంగానాం న్యాయో౭ త్ర పరికీ ర్హితః 

భారతః సాత్పతో వార్షగణ్యః క్రై కె శిక ఇత్యమా 

కమా న్న్యాయా।ః కట్ పాద వక్షో మూర్థ్వాం విభేదనే 

న్యా యము లు. 

పయో కలు నానాశ స్త్ర వి మోతు మొనరించ వలెనని 

సిరూవితముం శ్ర వ్రు మోవణమున నాలుగురీతులు ' శలవనినారు. 



ఎల నృత్త రత్నా వలీ, 
వానికి న్యాయములనివేరు. . యుద్ధమున స్వపర శస్త్ర ములకు పాత్న 

పొరణము లొనరించుటకునై సముచితమైన యంగముల వ_ర్తనమును 

న్యాయము అందురు. కొచిత్యముతో కూడుకొనిన అంగవ_ర్తన 

మున్నందును న్యాయము ననుసరించియె సంగ్రామకర్శు లుండుటను 

న్యాయములు ప9)వ_ర్తితములయినవి. ఇట్టి న్యాయములీవి నాలుగు 

కలవు. భారతము - సాత్వతము -- వార్గగణ్యము -- వ్రైశికము. 

అని ఈ నాలుగు న్యాయములు కీమముగా కటీ పాద వవ్లో మూర్హ 

ముల విభేదనమున నువయోగింపవలెను. ఇటు భార తాదిన్యాయ. 

ముల స్వరూపము నిట్లు గ౦హింపదగును,. 

౧. భారత ౦ 

ఖేటం వామేన హస్తేన పరళస్తనివారణం 

ధృత్వా శస్త్రం తదా న్యేన సంసా ర్యేతే పునః పునః ౧తి౫ 

ఆక్షప్య (భామయేత్పళశ్చాత్చార్థ్వాత్చార్వం తతః పరం 

ధృతశ స్తేణ హస్తేన మ న్హకం పరివేష్టయేత్ 

మణిబంధవివ ర్రేన కపోల(పాంతయోః పునః 

కుర్వాచుద్వేన్షనం భూయో మస్తకం పరివేష్టయేత్ 

లలితే వేష్టనే ద్వాభ్యాం య్మతాసౌ భారతః స్మృతః , ౧౮6 

అ. భారతము, 

భారతన్యాయమున నీ విధానముండును. వామహా_స్తమున. 

ఖేటమును ధరించి పర్యపయు_క్తములయిన శ్యస్త్రముల నివారింప 

వలెను, దశ్షిణపహో. స్తమున ఛస్ర్రము ధరింపవలెను. జలిపించి పీసా 

రితము వేయవలెను. వేటశ్యస్త్రుములు రెండును పునఃపునః పిసారిత 

ములు కావబెను, జైభిపించుట (ప్రసారితము చేయుటల యనంతరము 

ఫార్ళషమునుండి షార్ళగమునకు అటు నిటు వేగముగా (తిప్పవలెనుం 
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శ స్త్రముధరించిన హా స్తమున తల చుట్టును జరి వేష్టిశ మొనరింప 
వలెను. కరముల పసారించుట. మరల నాకస్షించుట వేటకము 
(భమింప జేయుట పార్ళగమునుండి పార్శ్యము నకు తీపుట కపోలాంతర 

మున శస్తోగినట్టనము శ స్ర్రమున శిరఃపరిగమము లలితో చ్వేష్టనము 
కల శస్త్రువా స్తమున శిరఃపరిగమము ఖ్రేటమున శిరఃపరిగవుము అను 
నివి భారతన్యాయమున (ప్రణారములు. ళిరఃపరిగమము - శిరము 
చుట్టు పరి వేష్తనమున నమన మొనకించుట యని భావము. 

౨. సాత్వతం ౩ వార్ష గణ్యం ళం కైశికం 

సాత్త్వలే సర్వమేతత్స్యాత్ కఠరళస్త్రం తు వృష్టతః 

వార్షగణ్యే తధా కుర్వ్యాత్స9 (క్రియాం సా త్యతే యధా 

ఊచ్వేష్టనం ళు శే సై) వక్షస్యంగేను చ స్మృతం 

రైశికే పహృవిచారస్తు సర్వో భారతవన్మతః 

భా9మయిత్యా ద్విషన్మూర్ధిి శస్త్రం లావన్నిపాతయేక్. ౧౭౫ 

శం సాత్వత, ఠం వార్ష గణ్య ళ్ ౩ శికములు. 

సాశ్వత న్యాయమునందు భారత న్యాయమున నిరూపించిన 

వన్నియు నుండును, కాని శ స్ర్రణేబములకు సంబంధించిన (పవిచార 

ప్థాిగిమా(తము భారత మునందున లె నిందు సరో భాగమున నుండదు. 

పృస్గభాగమునందుండును, అనగా కరశ స్ర్రము సృష్టసంచారమున 

నుండును. వార్షగణ్యమునందు సాత్వతమునందువలె (ప్రక్రియను 

గూర్చవ'లెమ. ఈ విశేనము మా(త్రేమిందుండును, వార్ష గణ్యమున 
వవ్లే భాగమునందును అంగములందును శృస్త్రముచే నుద్వేష్టనమొన 

రింపనలెను, శస్త్ర ఖేటములకు (భనుణము నిందు నిహితము. శస్త్ర 

ముచే శిరఃభరిగనోముొనరింపవ'లెను. ఉరమునందును అంసభాగము 

నందును శస్త్రమంనకు బ్వేష్టన మావశ్యకము, శై_శికన్యాయమునందు 



De ౬ నృత ర త్నావలీ 
వాతో 

ఛారతమునందలి (పవిచారమంతయు నుండదగును, శ స్తమును(భమణ 

ముండునట్లు చేసి గిరగిర త్రిప్పి మూర్థమున వేయవలెను. “ని రచ్చే 

ద్యంతుశై శి కే” భిమింప జేసి శతుంమూర్థమున శస్త్రము వేటు వేయ 

వలయును, భారతమున కటిచ్చేడ్యము సాతతమున పాదచ్చేద్యము 

వార్జగణ్యమున నతు శృేద్యము "శె నికమున శిర శృేద్యము మొదట 
ర్మ Om 

నిరూవీతము కావున ఆ యా చ్చే ద్యానుకూలముగా శస్త(ప్రపిచార 

మావశ్యకము, 

వ వి చా రా? 

నానాదారీభవై 8 న్యాయెరమిఖిరువల క్షి తాః 

(వ్రవిచారా భవంత్య(త శస్రమోచనగోచరాః 
అకు వే అద అట్లీ ఆ ల హస్తేనై కేన హనాభ్యాం వృయోజ్యమితి తద్ద్విధా 

త|తాద?౦0 ఖడశకా?ది భనుఃకుంతాదికం పరం 
న్ లి ౧ చలి 

(పకృష్ణ త్వా ద్వి శిష్ట త్వాదన్వర్థా తదతాభిదా ౧౮ాం 

రంగే పృహరణై 8 భేదచ్చేదళోణితవిసృతిః 

వ్యక్కఘాతళ్చ నో కార్యః. చితో ద్వేగకరం చ యత్ 

కార్యం వాభినయెరేవ భేదనాద్యం విధానతః 

దర్శనాదేవ జానాతి యేన సామాజికో జనః 

పవిచారములు. 

నానావిధములగు చారీవిశేవములచే సముత్సన్న ములయిన 
న్యాయముల తో పవి చారములు కకూడియుండును. ఈ న్యా యాపల 

న్నీతములయిన (పవిచారములు శస్త మోచనములందు గోచరించును. 

“ పవిచారాః (ప్రయో క్షవ్యా నానాళస్తవి మోక్ష ణే” అని నాట్య వేద 

పచనము, నానాళస్త్రువిమోాశతణమున పివిచారములను పయో 

గింపవ లెను, శస్త్ర మోత్షణవిషయములయిన (పవిచారములు (పకృ 
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చారీరూపముగా వ్యాయామాత్శకముగా ఖండ మండ లాత్మకముగా 
నొ'నరింపదగియున్నవి. ఒకవా స్తముతో (పయోగించుటయు “రెండు 
వాస్తములతో (పయోగించుటయు నిందుండును, ఖడ్గము శక్తి 
మొదలగునానిని ఒక హా_స్తమున (పయోగించుట (పసిద్ధము. 
ధనుఃకుం తాదికములను రెండుహ స్తములచే (పయోగింతురు. వామ 
వా_స్తమున ఖేటమును బట్టి దశ్రీణవా స్తమున శ స్త్రమునుబట్టి రెండు 
హాస్తములనుణాచి లాగి (పయోగిం దుటలో (పవివారముండుట 
యిదివరలో నిరూవిత మయినది. ప 9కృష్టము విశిష్టము నయినందున 
(ప్రవిచారనామ మన్వర్థముగానున్న ది. భారత సా_త్త్యత వార్షగణ్య 
నె శిక్ష న్యాయ ములలో శస్రు మాతణవిధానమున (పవిచార ముండ 
వణయుట పూచితము, భారత న్యాయము నందలి పివిచారము 
సాత్వ తాదులలో నుండుట పసిద్దము. వార్ష గణ్యము ఆరుభటీ 
విధానమున నుండుటయు (వసిద్ధము. 

ఇట్లు పవిచారసమాలోచనమున విణారణీయము భింకను 
గలవు, యుద్ధ్యపసంగము కావున ఛేద్య భేద్యము లన్నియు (ప్రయో 
జ్యము లనివించవచ్చును, ఇవి రంగప ) యోజ్యము లగుటలో నియమ 
ముస్నుది. ఆ నీయమపాలన మావశ్యకము, రంగమునందు వివా 

రణ మునరించినచో శిరము భిన్న మగును. జేవాము గాయమగును. 
తశ మగును, ర క్షనము (నవించును. ఇది రంగనిమీద్ధము. నాట్యవిరు 
ద్ధము. కావున న్య క్ష్ఘాత్ మొనరింపరాదు.. చిత్తో జ్వేగకర మగు 
రీతి ననుసరింప రాదు. భేద నచ్చేద నాదికముల నన్ని టిని అభినయ 
ముల విభొనానుపారమున నొనర వలెను, అప్పుడు దర్శనముననే 

సామాజికులు సర్వము గు_ర్జించువారు కాగలరు. వీరు యుద్ద 
మొనరించుచున్నారుఅని యికరులు తల చునట్టుగా “పీకట్టున్నా రు” 



తష రొ నృ ర ళ్నా వలీ 
la 

అని ఫావించునట్లుగా రలగవిథానములను అనుసరింపవలెను, ఇట్లే 

విషయమును నటులు భావించి నాటకాదులలో సంజ్ఞామూ్యతేమున 

సర్వము నాధింపవచ్చును. అపుడనా దిశ్యము కలుగదు, అభినయ 

విధానానుసారమున “ఛేద్యాదుల నభినయసముపేత ము లగునట్లు పరి 

శీలించుటయె యుక్తము. 

వ్యాయామనిర్వ ర్హన౦. ౧౮౫ 

వ్యాయామం సౌష్షవో పేతై రంగహారై ర్మనోహరం.. 

లశయతాలసమాయు క్రం కారయేత యధాబలం 

నుతరాం సౌష్షవే యత్నః కార్యో వ్యాయామకారిభిః 

సాధకస్తేన హీనాంగో నాట్యే నృత్తే న శోభతే 

యత? నాంగమతీవోచ్చం నాతిఖర్యమచంచలం 

విశాంతావయమవం ల్ వోలపొదం వక్షః సమున్నళం ౧కొాల 

సమకంలళ కోటీ శీర కూర్పురాంసం (పయజ్యతే 
ర 

సొషవం తత్సమాఖథ్యాతం బుధె ర్వ్యాయామగోచరం 
రి య్ 

చారీన్యాయస్థాన నవిశేషము "లన్ని టను వ్యాయామావశ్య 

కత నిరూపితమయినది. సుకునారముగా వ్యాయామ మొనరింప 

వలెను. దానినలన అవయవ సౌష్టవమేక్సకును. నాట్యమున సాన్లు 

వము సరమానశ్యకము. కావున నిచట వ్యాయా మమును సౌష్టవ 

మును నిరూవింపవలసియున్న ది. 

నటు లందరు వ్యాయామ జునడింపన లెను. వారు 

వ్యాయామ మొనరించునట్లు చేయవలెను, ఈ 'వ్యాయామము సౌష్థన 

ముతో కూడుకొనిన అంగపహారములతో మనోవారముగా వారముగా 

నుండనలెను. లయ తోల సమాయు క్రముగా వ్యాయామ ముండుట 



S20. నృత రత్నావ ‘bd 
— 

అంగ సౌష్టవ సంపాదనమున్నకె పొట్టిగానుండకుండుట. 

నూచితీ మయినది, “నాతిఖర్వం” అత్యంతము ఖర్వముగా నుండ 

రాదు. అనగా కొంత ఖర్వముగా నుండవచ్చును. జాను వంతుణన' 

మనము వలన ఖరగత కలుగును, జానువు - మోకాలు. వంతుణము -- 

ఉరునులసంధి. మోకాలువంచుట డఊరునులువిడదీసి నిలబడుటలు 

వానినమునములు, జూనువతణనమునమున ఖర్వతకలుగును. ఇట్టిఖర్వత 

యెంత గానుండవచ్చును? ఇంతగానుండ వచ్చును. నాలుగంగులముఆ 

ఖరత, ఎనిమిదియంగుల ముల ఖర్గత, పం జెొండంగులముల ఖర్వత 

యుండవచ్చును. ఇందు డ్యాద శాంగులఖర్వత యంతగా నభినంద 

సీయము కాదు. చతురంగులఖర్వత అష్టాంగుల ఖర్వత తగును, మిక్కిలి 

పొడవుగా నుండున ర్లకియయిన-చో ద్వాద శాంగులఖర్భత యుండ 

వచ్చును, పొట్టిగా నుండున ర్తకి చతురంగుల ఖర్యత కలది కావచ్చును, 

(పయో _కలయిన  భూమిపాలుర యిచ్చాను సారమున 

తత్తే ద్రేశానుసారమున నీ చెప్పీనఖర్యతయే తగును కాని యింతకన్న 
నధికముగాఖర్వత యుండుట యుక్తముకాదు. అట్టిది నృత్తమున 
ఫోభింపదు. 

ఈ గ)ంధముననే నాల్లవ యధ్యాయమున నీ పనక్తి 
రాగా (త్వీధ ఖర్యతను గ్పుర్తింపవలెనని జాయపతి యని “అంగు 
౨రిహ న_ర్త క్యా జానువంతుణనామనాత్ ”’ నర్తకి యొక్క జాను 

వంకేణ నామనము వలన చతురంగులములచే అష్టాంగులములచే 

ద్వాద శాంగులములవచే ఖరగత (తినిధమగుట నిరూవించెను. ఇంత 

కన్న నధికఖర్వత నోభింపదనియు న నెను, 

చతురశలక్షణం౦ 

వెషవం సానకం యత్ర సమున్నతమురః నలం బాణ థి థి 



చారీమండలలక్షణము ౨8న 

కటినాభిచరౌ హస్తౌ యగవత్క$3మళోఒధవా 
చతురశృమిదం పోగ క్షమంగం నేతృసుథావహం 

చతుర ([శలక్షణము, 

ఇంతవరకు నిరూపితీ మయిన సౌష్టవము సర్వమును సరీరము 

నకు శోభను సంపాదించును. అది నే త్రసుఖావహాము, చతుర శవిథా 

నమునకు సౌస్ట్రవము తగియుండవ లెను, చాతురశ్యమున శే సౌష్టవ 

మానశ్యక్రము. ఈ చాతుర్మశ్యము సర్వసామాన్యభూతము. సంపూర్ణ 

మయిన శోభయుండుట చాతురళ్యసంప త్తి. ఎందు వెప్ణవస్థానక 

ముండునొ ఎందు ఉరఃస్థలము సమున్న తమై యుండునో ఎందువా స్ట 

ములు గటి నాభి చరములై యుండునో అది చతురశ మగును, 

పహూస్తములు కటినాభిచరములుగా నుం'ఏటయను నదియెగపద్యముగా 

వచ్చును. క ఏమముననుగావ చ్చును. పని చెప్పినవీధముగా నున్న 

చతురశ్ళము నేతఏపర్వముగానుండుట నభిజ్ఞులు చెప్పిరి. 

ధను।ః$కరణ ౧ 

అసియరే యధాన్యాయాః ధనుష। కరణం తధా ౨౦౧ 

వరిమార్తనమాదానం [సంధానం మోక్షణం తధా] 

[వృమార్గనం పరామర్శః ఆదానం గృహణ [కియా 

సంధానం శరవిన్యాసో విశ్షపో మోక్షణం భవేత్ ] 

ధనుః।ఃకరణ ము, 

ఖడ్గయుస్ధమున న్యాయములున్నట్లుగా ధనుర్యుద్ధ మున 

గాడ కొన్ని కర్భలున్న ని. అవి యిందు నిర్షిస్థములగును, యుద్ధమున 

న్యాయములున్న క్రీ ధనువునకు సంబంధించిన కరణముకలదు. ఆ 

కరణము నాలుగువిధములు. సగిమార్డ వనము - ఆదానము -- సంధా 

నము - మోాకుణకు నని ఈ చతుర్విధ కరణమును ధనువునకు 



చిఖిచి నృ త్తఢత్నావలీ 

కూర్చవ లెను. తద్విధానమున (పయోగింపవలెను. మొదట ధనుస్సు 

నకు మార్గ నము విమ్మట బాణమున పట్టుట విమ్మట శిరసంభానము 

అనంతరము మోతు.ము - (పమార్షనమనునది ధనుఃపరామర్శము. 

ఆదానమనునది (గవాణ(క్రియ, ధనుస్సు నెట్లు పట్టుకొనవలయునో 

యట్లు పట్టుట సంధానమనునది ధనువునందు శరవిన్యాసము. మోతుణ 

మనునది చాణవిశే పము. ఇట్టి యీ నాలుగును ధనుఃకరణములు_ 

ఇచట మొదటి శ్లోకము నాలబ్లనపాద మునుండి పాశమున్నది. నాట్య 

వేదానుసారమున నిది నిరూవితీ మయినది. 

ఆననవిధిః 

[అధాసనవిధిః కార్యః స్త్రీణాం న్యాణామధాపి చ 

నానాభావసమాయు క్రః .తధె వ శయనాశ9యః] ౨0% 

[స్ఫీక్చార్లీ నాం సమాయోగ]తదుత్కటముదాహృతం 

చేవాదితర్పణే సంధ్యాజపహోమాదిషు స్మృతం 

చిబుకం కర్క టే న్యన్య హస్తే స్కంధాశితం శిరః 

య।తేంది)యోణి ఖర్వాణీ న్యుః తదో్యోగకృతం స్మ ఖతం 

రణరంగపరాఖూతే శోకవ్యాకులతాదిష విం 

కాంతమిత్యభిధామస్య కధయంత్యవరే పునః 

ఆసనే ద్విగుణః పాదో మనాగన్యః (పసారితః 
శి రోంచితతయా యత కించిత్సార్శ్భ్యముపాగతం 

తత్స్యాచ్చింతాకృతం చింతావిప్ర్యలంభమదాదిషు 

- అనై ్యః పునస్పమాఖ్యాతం మదాలససమాఖ్యయా ౨౧౫ 

భుజాలింగితయోః న్యస్య జానునోళ్చిబుకం యదా 

పిండీకృత్య స్థితో దేహమవపిళ్టం మతం తదా 

అవహిక్థామయ వీడా ధ్యాన నిద్యాదికేషు తల్ 
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ఆసన వీ ది. 

ఉప వేశనాత్శక మయున ఆసనవిధి నిహూపించుట ఇచట 
గ )౦థక్ళత్సె న్నుతము, శాన ఆసనవిభానమును శ చ్భేదములను 
తన్నామణు లను సంకేతించు నీ కములు (తుటితములయినవి, నాట్య 
వేదమున నవ స్పష్టముగ నున్నవి. తీచాధారమున నిచటి యంశ్ల 
పూరణము సుకరము. ధనుః కరణ పసంగమున వీనిని జాయపతి 
నిబంధించుట యున్నది. భరతుడు ధనుఃపసంగమున జెప్ప లేదు. గతి 
(పణారపకరణమున నికూవ్రించెను. ఇది యచట నిహాకితము లయి 
నను ఇచట భావ సౌకర్యము సంపాడింపగలను. ఈ యాసనవిధి 
యుసక్రమము నందువలె ఉపనంహారమునను శ్లోకములు (తుటితము 
లయినవి. వీనిని వానిని నాట్య వేద భావమున గుర్తింపవచ్చును. 

గ్రీలకును ఫురువులకును ఆసనవిధి-ఉవ వేశనవిధి నిరూ 
వీంపదగినది. ఇది నానాభావ సమాయుక్షమై యుండును. భాక్తి 
చింతా శోక లజ్ఞాది భావము లిందభిన్య క్రములగును. సానాసనగతి 
శయనాదులు సంబంధము కలవియె శావున థ్ధాన గతి పసంగములో 
ఉవ వేళనా స్థననిరాపణము యృుక్తమె. ఇదియె ఆసనవిధానము. 
ఇవియన్ని యు వూర్వపశ్చాద్భావమున నుండును, గతి నిభాసణ 

మున శయనమును నిరాపణీయము. ఆసనవిధినిరూపణ మావశ్యక 
మయినట్లు శయనవిధి సమా్యశయణమునను నిరూపణీయములున్న వి. 
అసనవిధిలో కొన్ని భేకములుకలవు. ఉత్కటము-యోగకృతము- 
చిం తాక్భతము-అవహీ*ష్టేము నను నాలుగు భేదము 'లిందు లతణవిని 
యోగములతో నిరూవిగములయినవి. ఏనిశేర్లు నాట్య వేగనమున 
వేరుగానున్న వి. ఆ భిన్ననామములను జాయపతలి సూచించెను, 

స్య _స్తిక ము-మ దాలసము-- (కాంత ముూానిమ్క.ంభిత ము-ఉత్కట్టటము-- 
స్వఫస్థాలసము-జామగత ము-ము_క్రజూను-విమున్తాకము నను తొమి ది 



అలి ౪ ౨. వృత్త రత్నా ప లీ . 

విధములు భరతాది సమ్ముతములుగా నున్నవి. సంగీతరత్నాకర 

కారాదులు వీనిలో గొన్ని టికి నామాంతరములు చెప్పిరి. 

ఇందు ఉక్క_టనిరాపణముతో నారంభముస్న ది. దీనితో 

నాలుగు దీనిలో నిర్షిస్టములయినవి. మిగులు వానిభావమును (గంధాం 

త రాధారమున నిశేశింపవలసియున్నది. 

౧. ఉత్కటయు : స్ఫిగ్భాగము పార్టి భాగములు కూడియుండు 
౯ 

నట్లు ఎవేశన ముండునేని ఉత్క_టము అను ఆసనవిధియగును. దీనిని 

'దేవవిళృబుమీ తర్పణములందు సంధ్యాజపహోమాదులందు వినియో 

గింతు కు. ఇా్రద్రాదులలో నిదియుండును. నివాపసలిలమున నిది 

యున్నది. (పత్మిగహమువకై యితరునకు సలిల దానముచేయుటలో 
ఆ జలమును (పలిగహించుటయందు నిడియుండును, 

౨. యాగకృతయు : కొందరు దీనికి కాళింతేము అను చేరు 

పెట్టిరి. చిబుకమును గర్కటహా స్తమునం దుంచవఅను. శిరమును 

స్క_ంధా[ళితముగా నుంచవలెను. ఇంది్రియములన్నియు ఖర్వమ్ములై 

యుండవ లెను, ఖరము లనుట విషయ్యగ హణాస మర్ధములని భావము. 

సం పణ ్ హేందియమనాః” ఇందియముల్లు మనస్సు (ప్రణప్ట ప్రాయ 
ములుగా నుండవలయుట యభిముతము. బ్లట్టున్న చో నది యోగ 
కృతమయిన యాసనవిధి, రణరంగపరాభూతుడయిన వానికిది 

యావశ్యకము. ఇదియే (కాంతము. దీనిని భరతుడు నోకాప వేశన 

మనెను... యోగకృతమను జాయపతివేరు జోకక్ళతము శోక కృత 
మగ్గునేమో |! 

9. బింతాకృతయు ; ఇదియే మదాలసము. కూర్చొనుటలో 
నొకకాలు మడత వేసికొని యుండుట, శెండవపాదము కొంతగా 

(ప్రసారితమైయుందుట, శిర మంచితమై కొంచెముగా పార్చ్యమును 



ఆకిలి స్. నృ రశ్నా వ b 
La 

నక్కు- మొదలగు వానిని 'బెదురగొట్టుసమయమున నీ యాసన మూవ 

శ్యకము. నీచులు యాచన మొనరించునప్పుడు భూమిపై జానుడ్య 

యము మోపుదురు. సకోమయజ్ఞ్య క్రియలో కర్భకరుల కీ కర్మకూర్చ 

వలెను. ఇట్టి యీ విధానమును జాను” తాసనమని విముక్తాసనమన్ 

(గ్రహింపవచ్చును. అనహిశాసన మో (గంథముననున్నది. భరతు 

డాసనవిధానమున అవ హిళ్ళేము నిధూవింప లేదు. 

ను ప్ప స్తా నాని 

సమం వృసారితాభిఖ్యముద్వాహితవివ ర్తితే 

నతమాకుంచితం చేతి స్థానం సుప్తన్య షడ్విధం ౨౨౦ 

కృత్వా వదనముత్తానం పాణిపాదం |పసార్య చేత్ 

శయీత సమమామ్నాతం న్వస్య సంవేశనే తదా 

ఉపధానం భుజం కృత్వా (వసార్య యది జానుసీ 

సుప్యాత్స9సారితాభిఖ్యం తదా స్యాత్సుఖనిర్వ్యలతే 

స్కంధే మూర్జానమాధాయ సుప్యాద్ఫూమిస్థకూర్చ్ప రః ఆ ౨౫ 

యస్మిన్నుద్వాహితం తత్స్యాత్ లీలయా శితమాస్థితా 

అధో వదనమాదాయ సంవిశేద్య(తతత్స్మృతం 

వివ ర్రితాభిధం తత్స్యాత్ రోగళస్తాదిపీడితే 
న్రస్తహ స్తద్యయో జల ఘే (వసార్య చ మవాగ్యతా 

ని[దాయేన్నత.ము ద్రిష్షం తదాలన్యశృమాదిషు ౨౩౦ 

ఆ విరే జానునీ చిభ్రత్ వపుశ్చాకుంచితం యదా 

సుప్యాదాకుంచితం ప్రోక్తం తదా శీతేన పీడీతే 

సుప్తస్థానములు. 

పశువుల శయనసన్ని వేనము లిచట నిరూవితములు కా 

నున్నవి. ఇవి యారు కలను. సమము-(పసారితము-ఉద్వాహీతము-- 



ఎనీ శేష. న ల్ చ్ త్నావ లీ 

నక్క మొదలగు వానిని బెడురగొట్టుసమయమున నీ యాసన మాన 

క్యక్షము. నీచులు యాచన మొనరించునప్పుడు భూమిపై జూనుద్వ 

యము మోపుదురు. పకోమయక్ష్మ క్రియలో కర్మకరుల కీ కర్భకరార్స 

వలెను. ఇట్టి యీ విధానమును జాను తాసనమని విముక్తాసనమని 

(గ్రహీంపవచ్చును. అనహీతైసన మి (గ్రంథముననున్నది. భరతు 

డాసనవిథానమున అశహీల్టేము నిరూవింప లేదు. 

ను వ్ స్థా నాని 

సమం పసారితాభిఖ్యముద్వాహితవివ ర్హితే 

నతమాకుంచితం చేతి స్థానం నుప్తస్య షడ్వీధం ౨.౨6 

కృత్వా వదనముత్తానం పాజిపావం [పసార్య చేత్ 

శయీత సమమామ్నాతం న్వన్య సంవేశనే తదా 

ఉవధానం భుజం కృత్వా (వసార్య యది జానునీ 

సుప్యాత్చ్రసారి కాభిఖ్యం తదా స్యాత్సుఖనిర్వ్భృతే 

స్కంధే మూర్దానమాధాయ సుప్యాద్భూమిస్థకూర్ప రః అని వీ స 

యస్మిన్నుద్వాహితం తత్చ్యాత్ లీలయా శ్రితమాస్థితా 

అధో వదనమాదాయ సంవిశేద్య(తతత్స్మృతం 

వివ ర్తితాభిధం తత్సా్యల్ రోగశస్తాదిపీడి.తే 

(నన్తహస్తద్వయో జంఘే (వసార్య చ మనాగ్యతా 

నిదాయేన్నతము ధిషం తదాలనస్యశ్రమాదిషు ౨౩౦ 

ఆవిర్ధే జానునీ చిభత్ వపుక్చాకుంచితం యదా 

సుప్యాదాకుంచితం ప్రోక్తం తదా శీతేన పీడిశే 

నుప్తస్థాన ములు. 

పురుషుల శయనసన్ని వేశము లిచట నిరూపితములు కా 

నున్నవి. పవి యారు కలవు, సమము-(పసారితము-ఉద్వాహితము- 



దారీమండలల్యకణము అిశీతి 

వివ ర్తితమూనతము-ఆకుంచితము నని ఈ యారువిధముల సురువ 

ను _స్పస్థానముల లతుణ మో విధమున నున్నది. 

౧. నచుయు : ముఖముక్తాొనముగా నుంచి వెల్లకిలగానుంచి 
కర పాదములను (ప్రసారితేములుగానుంచినచో నట్టి విధానమున శయ 

నించియుండు సన్ని వేశమునకు సమమనివేరు, 

౨. వునొారితయు = త్రనభుజమునే తలదిండుగా నొనరించు . 

శని జూనువులను చాచి ముఖముగా శయనించియుండుటను (పసారిత 

మందురు. 

వ, ఉద్వాహతమయు ; స్కంధమున శిరమునుంచి కూర్పరములను 

భూమియం'డె మోవి నిదిగించునసుడు సలీలావస్థానమున నుండగా 

రో, ఎిబర్తితము : డిగువభాగమునకు వదనము చేర్చి శయ 

నింపగా వివ ర్తితీమగును. రోగవీడితులు శస్తాదివీడితు లీ విధముగా 

శయనింతురు. 

౫, నతయు *_ రెండుహ_స్హ్తములు (వేల్తాడునట్టుచేసి జంఘా. 

భాగములను కొంతేగా పిసారిత మొనరించి న్నిదింతుటను నత మని 

వ్యవహరింతురు. ఇది అలసత్వమున నున్నప్పుడు శ్రమాదులతో 

నున్న ప్పుడు వినియు_క్రమగునుం 

ఇ, అకుంచితయు : స్రంగతీము లావిద్ధములయిన జంఘా భాగ 

ములు. కూర్చుకొని శరీరము నాకుంచిత మొనరించుళొని శయనించి 

న-వో నది యాకుంచిత మగును. శీతవీడితుల విషయమున నిది విని. 

యు_క్షమగును, 



తిళరా నృత్తరత్నావలీ 

శ్రీణాం స్థా నాని 

ఆయకతాఖ్యావహిత్తాశ్వక్రాంతాని త్రీణి యోషితాం 
థి 

స్థానాని మునినో కాని తేనై వాధాపి చేతి తు 

ద్రువతాఒన్యాని కతిచిత్చూచితాని గతాగతం జి ౩ ౫% 

వలితం మోటిశాభిఖ్యం వినివ ర్థితనామకం 
« అర వాట్ (పోన్నత౦ం చేతి సంభూయ స్యురష్షై తాని చక్ష్మ హె 

ఫ్రీ సా నములు, 

" పురుషులకు సంబంధించిన సు ప్ల్టానములను నిభూపీంచిన 

వి టు ప్రీలస్థ్టానము లిచట నిభూకిశేములగును. ప్రీలకు సంబంధిం 

చిన గతులలో ఆభాషణముంలో కొన్ని స్థానములుక లను, నాట్య 

వేదములో భరతుడు శ్రీ స్థానములను ని న్రైళించుచు; 

“ఆయతం చావహిగ్గీం చ అశ కాంత మ ధావిచి” 

ఆయతము -- అవహిళ్ధేము ఆ అళ్వ కాంతము- అను మూడుస్థాన 

ములు కలవనెను. అట్లని “అధాకిచి అని [వయోగించెను, అథాపి- 

అనంతరమును అనుటచే నింక్రను కొన్ని కలవని భరతునిభావ మగా. 

హింపవచ్చును, ప్రీలకు మూసను స్థానములని ముని యని ఇంకను 

గాన్నిటిని సూచించెను. అట్టి సూచనానుసారమున ఇందు త్రీస్థాన 
ముల నిరూపణ ముండును, 

గతాగతము -- వలితము - మోటితము -- 

వినివ ర్తితేము లా (పోన్నతము జ 

అను నయిదు భరతసూచనానుసారమున నంగృహీతములుకాగా 
మొదట నిరూకిశేములయిన ఆయ తావహి నా శ్య(కాంతములు మూడు 

కూడుకొనగా 'ద్రీస్టానము లెనిమిది యయినవి. వాని లవణ వివి 
'యోగములిక నికావితేములగును. 



దారీ మండల లక్షణము ta 

౧. ఆయతం౦ 

యత పాదస్సమస్సవ్యః వామస్త్య(శోన్నతో భవేత్ 

గుల్భపా రః స్థితో మధ్యే తాలేనో రః సమున్నతం 

[పనన్న్నో ముఖరాగః స్యాన్నితంబే పాణిరున్నతే ీ౪ం 

ఆర్థచంద్భో లతాహస్తో వామః తస్మతమాయతం 

కాయనస్యాయమనాదస్య దెవతం కమలాలయా 

నిర్వర్హనేషు చితాయామావాహన విసర్షయోః 

(పవే శే రంగమధ్యన్య పుష్ప్బాంజలివిమోచనే 

గాంభీర్య ప్రభవే మౌనే తర్ణనాదావిదం భవేత్ ౨౪౫ 

ఇ. ఆయత ము, 

ఊలకు సంబంధించిన యూ యాయక్ స్థానమున దథ్చిణ 

పాదము సమముగా ' నుండుట వామపొోదము న్యంశ్రమున్న తమగుట, 

ఓన్ తాలమా(గ్రే యున గుల్భ పార్ట్స్ మధ్యనుండుట, ఉరము సమున్నత 

ముగా నుండుట,  ముఖరాగము (పసన్నముగా నుండుట్క ఉన్నత 

నితంబమున అర్హచం[దహా సను “చేర్చి యుండుట, వామపహా సము లతా 

వా_స్తముగా నుండుట (ప్రసిద్ధము. చేవామాయమనముతో నుండు 
గావున ఆయతణేమను నామము యుక్తము. (శ్రీకమలాలయా బేవి 
యీ యాయశసున గధిదైవతము. నిర్వర్ణనము - చింత - ఆవా 

హూనము -- విసగ్గములలో నాయతము నినియు కనును. రంగమధ్య 

మున ప) వేళిం చమునపుడు పుష్పాంజలి ప+సరింప జే. యునపుడు గాంభీర్య 

సముపజాతమయిన మౌానమునందు తర్జనాదులందు 'నీయాయత ముప 

యు క్తమగును. ఈ ఆయ కస్థానకము మ్రీలశె యుక్తమని కొందరనిరి, 

రంగావతరణారంభమున పురుషులకు నిది యనుసరణియమని కొంద 

రనిరి. 



తూల వృత్త రక్నాచవలీ 

భరత (గంథమున నీ యాయతవీధి నిరావణమున పాఠడ్య 

యముకలదు. వామపాదమునకు స్వ భా వస్థితి, దతుమునకు తాలమా- 

(తాంతరమున (త్య్యశ్రముగా పతుస్థితముగా నుండుట. ఆనన(పసన్నత 

వతుస్సమత్వము వా_స్తములకు లతాకారమున నితంబస్ఫితి యుండు నేని 

యది యాయతమని యొక పా తార్థము. దశ్నీణ పాదము సమముగా 

నుండుట వామము పార్య్వస్థితమగుట సమున్నతమగు కటి ఆయత 

స్థానకమున నుండునని రెండవ పాఠరమున న్నది, ఈ శెండు పాఠముల. 

యర్థమును బాయ పతి స్వీకరించి అయ గశలకతుణము నిరూవించుట. 

స్పష్టము. 

కాళి దాసు మాలని కాగ్ని మ్మిత్రమునందు మాలవిక రంగాత 
తరణారంభమున పుష్పాంజలి విసర్ణనవీధానమున నున్న స్థితిని కవి. 

వర్ణించుచు-ో వామంసంధి స్త సిమితే వలయం”). శ్లోకమున లయతస్థాన 

మును నిరూవించినాడు, ఆ స్థానకములో ఆయత మె కాక అవహిశ్థ 

స్థాన  లతీణమును కరాడియు నోట్లు సహృదయులు ఛావింతురు. 

౨ ఆవ మహీ ర్ట ౦ 

ఆన్య పాదకటీహ స్ప వ్యతా్యసా దవహిత్థకం 

అన్వర్థమవహిళ్థాఖ్యం భావసంసూచనాద్భృవేత్ 

ఆధిదై వతమేతన్య దేవీ మహిషమర్షినీ 

పే నహజే తర్కే పరితోషే వినిశ్చయే 

లజ్ఞాయాం సాంద్భసౌభాగ్యగర్వాదాత్మనిరూవణే తి ౫ 0 

వరస్యాగమనోత్కంఠావీక్షాదా విద మిష్యతే 

శతి, అవ హీ త్రము. 

ఆయతస్థానమున నిశేశించినవాని వ్య త్యాసమున అవ 
హిర్గీస్థానమగును. పాదమునకు కటీ భాగమునకు హా_స్తమునకువ్య త్యాస 



$6] చారీమండలలకణ ము O౮0 

ముండవలెను. లజ్ఞాత్మక ఛావ సంసూచనమున నిది యుండును. 

కావున అవహిళ్టే మనుట సార్థకము. వామపాదము సమముగానుం 

డుట దనవ్నీణపాదము (త్యశ మె సతు స్థిత మగుట వామకటి సమున్నత 

ముగా నుండుట అవహిళ్ట సరా పము" ద జ్ఞానమున మహిపషమరగ్దినీ 

"జేవి యధిబేవత. ఇది సల్లాపమున సహజతర్కే మున పరితోవమున 

వినిశ్చృయమున లక్ఞాభివమున అతిశయిత సౌ భాగ్య గర్భమున స్వాత్మ 

నిరూఫణమున పిఆయుని సమాగ మోత్కంఠా విక్షణమున ఇంకనిట్టి 

వానిలో నిది వినియు క్షమగును. (క్ర్రీల విలాస బిబ్బోక లీలాళ్ళంగా 
రమున నాత్మనిరాపణమున నుపయు క్రముగునని భావము, 

క. అశ్వ (కాంతం 

ఆంచితం దక్షిణం పాదం యదా నూదచీ సమాహ్యయా 

సమస్థితస్య పాదస్య పార్షిభాగే వినిక్ష సేత్ 

యద్వా సమాఖ్యమేవాత్మపార్శ్వే రారేన సమ్మితే 

యతా)శ్వుకాంతమేతత్స్యాదే నేనా నాశ్వాధిరోహణాత్ ౨5౫ 

పాదోఒతాానియతః (పోక్షః కె సృత్సంళశయితాత్మభిః 

అంచితోఒ|తాధవా సూరీ మతో దక్షిణ ఏవ నః 

యతో ఒశ్వారోహడారంభే మంగలస్వ్యాభివృద్దయే 

దక్షిణేనాంఘిణా పొదకటకాకమణం వరం 

అధిదై వతమేతస్య స్మృతా దేవీ సరస్వతి ౨౬౦ 

పుష్ప స్తదికనంగా) హే విటవస్యావలంబనే 

వీదానాం విశ9మే ఛెతన్నరాణాం వినియోజ్యతే 

జా అరు 
3. ఆశ రాం త ము. 

od 

నూచీముఖయుగాను బు. దశఖ్నీణపాదము నంచిత మొన 

రించి సమస్థిణ మగు షపాదముయొక్క. సాగి భాగమున నుంచనలెను. 
ae 



తరత్నావలీ తీరా ౨ న్భ వ 

అధవా; పాదము సమస్థిల ముగా నుండుట తాలసమ్మితముగా అగ) 

తలమున నుండుట అశ్వ_కాంతమగును. దీనిచే నశా(ధిరోవాణ ముం 

డును. గావున అశ కాంత మనుట సంగతము., 

ఇందు పాడవిన్యాసవిషయమున కొందరు సంశయి కాత్ములు 

అవియతీముగా నుండుటను సూచించిరి. ఇందు పాదముంచితనుగునా? 

సూచీవిద్ధమగునా ! యని వారిసంబేహూము కావచ్చును. కాని మేము 

దశ్నీణపాద మంచితము గా సూచీవిద్దముగానుండుట నభిమానింతుము. 

ఇచట పాదవిన్వాస విషయమున సంశయ మెవరికి కణదో జాయపతి 

సూచింప లేదు. నాట్య వేదమున “సూచివిద్ధ మవిద్ధం వా” యని కలదు. 

కాని దానిని జాయపతి సూచింపలేదు. ఈ స్టలమున నభినప భారతీ 

పం క్తియు లేదు, 

“వా_స్తసాదప్రచారస్తు "లేము జయో యధో-చితం 

భట్టాభినవగు_ప్తన్య మత మేశదుదీరితం” 

అని సంగీతర త్నాకరకర్త సూచించెను, ఈ త్రీస్థానములందు హస్త 

+ a పాదపచారము యధోచితముగా నుండవచ్చును. ఇది భట్టాఖినవ 
గుప్తుని మతేము., అదియె యిట్లు నియావికేనుని యీ శ్లోశకభావము. 

ఈ అశ((కాంత స్థానమును అ శ్వ్యారోవాణా రంభమున 

మంగ లాభివృద్దికై యాచరింతురు. దశ్నీణపాదమున పాదకటశకా 

(క్రమణము యు కము. శ్రీ సరస్వతీ బేవి యిీస్థానమున నధిద్రైవ 
తము. ఫుమ్పనస్తబక సంగొహణమున విటపము నవలంభెంచినపుడు 
వినియు_క్రమగును. నీిచమానవుల విశమమందు నిది వినియోజనము 

పొందును. 

౪. గతాగత ౦ 

గంతుం చరణముత్రివ్య మధ్యే గీఠాది హేతునా 



చారీమండలలక్షణము ౨౮౩ 

హసాద్యభినయం యస్మిన్ నర్తకీ పవితన్వతీ 
వ 3 గతిస్థీతినిరుద్ధాత్మా తక్ తత్సా్యాద్గతాగతం నల ౫ 

సంభృమపషుభృతావస్య వినియోగః ప్రకీర్తితః 

౪. గతాగత ము, 

వెళ్ళుట్నకె యొక చరణమె త్తిన నర్తకి మధ్యలో గీతాదులు 
హెతువుగా హస్తాదుల యభినయ మొునరించునదై గతివిశేషము 

నందలి స్థితి విధానమున నిరుద్ధయె నిలబడు నేని యది గ తాగతస్థాన 

మగును. దీనిని సంభమాదులలో వినియోగింప వలెనందురు, 

గమనాగమన విశేషములుండుటచే నిడి గతాగతము. 

9% వలితం౦ 

కించిద్వివలమానాంగం పదం వలనపార్శ్వగం 

భూమిస్పృష్షకనిషం చ భూమిగాంగుషగం వరం 
బట ఈ థ్ 

కుర్వీత వలితం ప్రోక్తం సాభిలాషవితోకితే 

౫౨. వలితము. 

అంగములు కొంతేగా వివలనము పొందుచుండ వలెను 

పదము వలనమున పార్వగతీ ము కావలెను. కనిష్టము భూమిని 

స్పృశింపవ లెను, అంగువ్పము భూమిగతము కావలెను. అపుడది 

నలిత్ల స్థానమగును. సాభిలావ విలోకితము నం దీ నలితము విని 

యు_క్షనుగును, 

౬. మోటిత ౦ 

అర్థాంగులితలః పొదః కుంచితో నః సముత్తితః ౨౭౮౦ 

ఊరోః కుంచితపాదన్య పురతః కర్కటః కరః 

యత్ర తన్మోటితాభిఖ్యం కామావసాను కీ రితం 
థి అణాల 



acy నృత రత్నావలీ 
చీ 

౬. మోటిత ము, 

పానము అస్ధాంగులితలముగా నుండుటయు వేరొకటి కంచి 

గమ సముస్ధిశ మగుటయు కుంచిత పాదముగా నున్న ఊరువెదుటగా 
గిగా 0 శరముండదుటయు మోటితస్థాన లశుణము. ఇది కామా 

నష్ధలలో వినియు క్రమిఫనని క్రీ ర్రిశమయినది, 

8. వినివ రిత ౦0 
అణ 

ఆస్మిన్నంగ పరావృత్యా సృష్టతో వినివర్తన6 

ఠతబ్బేదః సా్యాదముష్యాపి వినియోగన్లు పూర్వవత్ 

వం వినివ రి రి త ము. 

అంగ రాన_ర్రనము సృష్టతోవినివ  రృనము దీనిలోనుండునుం 

DRE గశేములయిన విశేషములు దీనిలోనుండును. ఇది 

త జ్బేదము - 'మూటితమునకు వలె దీనికిని వినిరౌశాగము నిశ్చ 

ముంచునది, 

లా పోన్నతం౦ 

నమసాధతలా(గాభ్యామంగులీనాం తల్లి రపి ౨8౫ 

అయతీకృత్య గాత్రం చే త్తి స్టే త్స్యాత్పో)న్నతం తదా 

నొనికొ ద్వయ సే తోయే హ్యూర్థ్వానామంతరీక్షజే 

పాంభుపాహ్య పమాణస్థ ఫలాది[గహణాదిషు 

ఆ. (పోన్న తము, 

సంగీతర త్నా కరమున _ నిరూవితములయిన _ వానికన్న 

హత న్ు ర్స (ప్రోన్న తస్థానమిందు అంగీక కృతముయినది. సమాన 

ముగా నున్న పొదతలముల ' యగభాగములచే అంగులుల తలభాగ 

మలక శగరమును. పొడనుగాజేసి నిలబజినచో నది (పోన్నతస్థాన 



చారీమండలలక్షణము ఎిరా౫ 

మగును, నాసిశకావఘ్నమయిన జలమునందు (పోన్నత ముసకరిం 
చును, ఎత్తుగానున్న వాని యావల లోపల చూచుటలో నిది సవా 
కారి. ఐవొడనుగానుండు మానను డందుకొనదగిన అంతటి (పమా 

ణము నందున్న ఫలాదులను (గహించుటలో (వోన్నత మువకారిః 

ఇట్టివివి యన్నియు 'ప్రేలస్థానములు, ఇంత్ వర కిది స్థానలకుణము, | 

భూమ౦0డలోని 

విచితుభూషా లలితాంగయసష్టీకొ 

వర్తనాతిభృ్యమరాలికాభా శవిరాం 

సంకాళంతకాంతిరిగిహ్మా తాభిరామో 

నిరూవ్యతే మండలరాజిరామా 

వ్యాయాను దృఢగా(త్రత సంపాదించి చారీవిధానముల 

ననుసకింపవలెను. _చారీపరంపరా రూపముగా మండలములున్న వి. 

మండలము లసంఖ్యాకములు, అయినను వాని స్వదూో పాదులు నిరూ 

వీంపవలసియున్న ది. శస్రు మోయేణ సంగతములయిన ఇారీవిధాన 

ముల కథనానంతీరము మండల కథన మావశ్యకము. మండల రాజీని 

అభిరామ రావూనోపమున జూాయపతి యిందు నిరూపించుచున్నాడు, 

ఇందు మండలముల పరముగా నొకభావమును అభిరామరామావర 

ముగా వేరొక ఛావమును గుర్తింపవచ్చును, 

మండల పరమయిన భాన మో విథముగానుండును. విచి 

(తము - లలితసంచరము - లలితము - ఆవర్తము - (భ్రమరము - 

కాంతేము ఆ వివ్చూత ము-- అను నుండల ములు-భఖామాకాశమండ 

లము లిందు నూచిశము లయినవి. ఏనిచే భౌముమండలములు గాని, 

ఆకాశేనుండలములు గాని మనోహారములగును. మండలములలో 

నివియె ముఖ్యము లని కాదు. ఇవియు ముఖ్యము లని భావము. 



తరొ౬ నృత్త రతళ్నావలీ 

అభిరామ రామా పతుమున నిట్లు భావము గుర్తింప 
వచ్చును. రమణీయ రమణి చితివిచ్శితము లగు భూపావిశేషము 
లచే యోగ్యమయిన తన చేహామును లలితముగ నొనరించును. 

తగిన వర్తన విశేషములు కల తుమ్మెదలవలె నుండు ముంగురులచే 
శోభాయమానముగ నుండును. అలకల యభివ్యాపనమున అలిక్ష 
భాగము భాసంత ము? నుండును. చక్కని కాంతిసం(కాంతి కలదే 

విహృతి విశేవమున నభిరామముగ నుండును. 

వ నుండల రాజి యందు గామా త్యారో పమువలన నుభయ 

ధర్శములను వేరు వేరుగా భావించుట . యావశ్యకము. ఆ ధర్మ 
ద్వయము నభీన్నముగ భావించి రూపక ని ర్యాహము సంపాదించుట 

యుక్తము. శాన్ర్రీయసాం కేతిక విషయము నిట్లు వర్ణనాళ క కవి 
తాభీరమ్యముగ కూర్చుట భానుకులకు భావనాపరిపాక మిచ్చును, 

శీష్టపద గుంభనమున నశ్లిష్టముగా నర్ధవి శేషము స్ఫురింప జేయు (ప్రజ్ఞ 
జ్యాయన కధికముగా గలదనుట కీ శ్లోకమును సమర్భము. _ ఇట్టివి 
పూర్యోపా_త్సీములు నిరూవికములు. తరువాతగూడ నిరూవితము 
లగును, 

పారంపర్యేణ చారీణాం మండలం చారుగుంఫితం 
దామేవ పుష్పజాతీనాం నకన్య నయనోత్సవః 
హేతోః చారీవయోగన్య పా్రాచుర్యాన్మండలాన్యపి ౨౮౫ 
భొమానాకాళగానీతి పుసిద్ధాని తదాఖ్యయా 

యధాయోగం యధాళోభం నర్వళస్త్ర విమోచనే 
సర్వాణ్యపి గదాయుద్దే వృయోజ్యాని యధోచితం 

మండలములు, 

చారీపారంప ర్యానుసారమున మండములు నివృన్నము: 
లగును. పువ్పుజాతుల పారంప ర్యానుసారమున పువ్పదామ నివ్వ 



చారీమండలలక్షణము ఎచిలాశి 

న్నమగును. చారుసంభనము మనోహరమగు కూర్పు అందు 
నుండును. ఇందునుండును. _నానావిఫపువ్పుజాతుల పారంప ర్యాను 

సరమున రమ్యమగు కూర్స్చుకల దామాసువ్పమాలవలె నానాశారీ 
పారంపర్యమున రవ్యుఘటనము కల మండల మెవరికి నయనోత్సవ 

ముగా నుండదు ? సర్భసహ్బాదయుల కది యిది నే తానండ దాయక 

మగును. 

చారీ (ప్రయోగ పా0చుర్యముండుటవలన మండలములు 

కూడ భామమండలముణని ఆకాశమండలములని శెండు విధముల 

నున్నవి. ఈ భౌమాశాశమండలముల నామములును ఇారీనాము 
ములుగనె (పసిద్దములు. యధాయోగముగా యధాశోభముగా 
యధోచితముగా నీ భొనాకాశమండలములను సర్వశస్తవి మోచనము 

లందును గ దాయుద్దమునను (పయోాగింపదగును. ఈ మండలముల 

నన్నిటిని శస్త్రగదాయుద్దములందు (పయోగింప వచ్చును. అంతట 

(వ యోగంపవచ్చుననుటలో అచటి సంబంధయు క్రిని సంగతశోభను 

యుక్తచిశ్యమును సమివ్షీంపవలసి యున్నది. యధాయోగ యధా 

వోభ యధోచిత విధాసమాలోచన మంతటనున్న ది. ఇందునున్నది. 

(భమరాస్క-ందితే పిష్టకుట్టం చాషగతాడ్డితే 

ఏలకాక్రీడి తాధ్యర్థ ఆవర్త శకటాస్యకం ౨౯౦ 

సమోసరితమి త్యేవం భౌమాని బూఇంమహే దశ 

సూచివిద్ధమతిక్యాంత దండపొద మలాతకం 

విచిత్రం విహృతం వామ బంధం లలితనంచరం 

(కాంతం లలితమేతాని దశాకాశ భవా న్యపి 

అం ఘ్రేర్వి శేషం నిభృతాః ? చార్యః పుంస్య త సమ్మ తా ౨౯౫ 

భొనునుండలములు వది కలను ఆకాశముండలములు' 

పది కలవు. వాని నామములు ఈ విధముగా నున్నవి, 

ళు _ fn ల కా 
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ఛభొామమ౦డలములు : 

(భమరము - అస్క_౦దితము -- వీష్టకుట్లము - చావగతీము - 

అడీతము - వలశా|కీకితము రా అధ్యర్థము - అన్నర్హము - 
Go థి టె 

శకటాస్య ము -- సమోసరితము, అని 

ఆకాశనవముండలములు పది: 

సూచీవిద్ధము-అతికాాంతేము-దండ పాదము-అలాతే కము-- 

విచిత్రముా వివృత ము-ా వామ బంఫముా లలిత సంచరము -- 

(కాంతము - లలితము. అని 

పనిలో నాకాశవుండలము లందలి చానముబంధనునునడి. 

నాట్య వేదమున వామవిద్ధవునియు నున్నది. ఈ (పఘట్టములోని 

చివరి పాగముయొక్క- భావము నీ విధముగా గహింపవచ్చును, 

ఈ మండలము లన్ని టియందును పాదముల సన్ని వేశములు నిభృత 

ములై యుండును, _ నిశ్చలములు నియతముళై యుండును. స్టరము 

లుగానుండును, కావున నీ మండలములు పురుషుల విమయముననె 

(స్యయోజ్యము లగుట యుక్తము. ఇక వీని లక్షణములు (క్రమమున 

నిరూవితములగును. ఇందు ముందుగా ఖభౌమమండలముల స్వరూప. 

కథనమున్న ది. నాట్య వేదమున ఆకాశ ముండల స్వరూప మె ముం. 

దుగా నిరూవితము. ఆశకాశముండలములనె మొదట నిరూపించుట 

యు_క్తమని యభినవభారతి (పతిపాదించినది. “*ఆకాశగ తానాం 
యుద్ధ పరి(క్రమేషు (ప్రాథాన్యాత్సూర్యముేశః” యుద్ద పరిక) మము 
లలో ఆకాశగతమండలములకు (పాథధాన్యమున్నందున (ప్రధమముగా 

నుదేశించిచెప్పుట యుక్తము, అని యా పం క్తి భావము. చారీకధథన 

మున మొదటగా భామములను నిస్తైశించినందున ఇచటకూడ మొద 

టగా భౌముములనే నిశ్చేశించుట తగునని జాయపతి భావించియుండును. 
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౧. [భమరీమ౦డల౦ 

దక్షిణం జనితం వామం స్యందితం దక్షిణం పునః 

శకటాస్యం తతో వామ మవస్యందితమాచరేత్ 
దక్షిణాం భమరీం తత్స ద్విః తకం పరివర్తయేత్ 
వామం తు న్యందితం సవ్యం శకటాస్యాభిధం తతః 

వామం చాషగతిం సవ్యం [భమరీం స్యందితామపి ౩౦౦ 

ఆద ధ్యాచ్చరణం యళ (భ్రమరం తదుచాహృతం 

౧, (భమరమం౦డలము, 

ఈ మండల లక్షణము లందంతేటను చారీ స్వరూపముల 
వివేకము పతిపదమున నావశ్యకము. మండలము లందు ఆకాశ 
భూణారీ (పా చుర్యమున్నందున “*వారీసంయోగ జానీవామండలాని” 
అనుట యు క్రము. ఈ భోమరములో దశ్ ణ వామపాదవిన్యాస (క్రమ, 
విశేవములు భావసీయములు, ఇందు ముందుగా దశ్నీ ణపాదము 
జనితను కావలెను, వామపాదము స్యందిశము కావలెను. వరల 
రెండ వ విన్యాసములో దశ్షీణ పాదము శకటాస్యము వామపాదము 
అపస్యందితోము కావలెను. మూడవ విన్యాసములో దవ్నిణపాదము 

భమరీవిధానము నవలంతికభాగమును గెండు పర్యాయములు 
పరివ_్జింప జేయవలెను. అప్పుడు వామపాదము స్యందిత గతి 
ననుసరింపవ లెను, నాల్లవ విన్యాసములో డకుణపాదము శక 

టాస్యము ననుసరించుటయు వామము చావగతి ననుసరించుటయు 

నురిడును. అయిదవ విన్యాసములో దక్షీణ పాదము భమరీరీతిని 

స్యందితరీతిని అనుసరించి చరణవిన్యాస మునరించినచో నది భమర 
మండలము అగును. ఇందు పదివిధముల 'చారీగతుల ననుసరింప 

వలసిన యావశ్యకతకలదు. ఇక్షు యితరములందును నానాఇారీ 

సంచారముండుట యభూూహ్యాము. 
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ర 

a అఆస్క ం౦ందితం 

దక్షిణే భృమరీ వామే మతం (భమరకం చ తత్ 

దక్షిణం శకటాస్యాఖ్యమూరూడ్వృత్వాం తమేవ చ 

వామమధ్యర్థకం తంచ భమరీ దక్షిణం పునః 

న్యందితం దక్షిణాదన్యం శకటాననమేవతు 3౦౫ 

ఆస్ఫాలితమహీపృష్షం పొదమాస్కందితం విదుః 

ఎం ఆస్క ౦దిత ము. 

దవ్నీణపాదమున (భమరి వామపాదమున (భమరకము. 

రెండవ. విన్యాసములో దతణమున శకటాస్యము ఊరూద్వ్భృ _త్తీము 

వానుమున అధ్యర్థకము రదనుసారమున (భమరి యుండవలెను. 

మూడవ విన్యాసములో దక్షీణమున స్యందితీము వామమున శకటా 

స్యము నుండవలెను. పాదముణో భూత లాస్ఫాలన మొనరించుట 

యిందున్నది. ఇట్టిదిది ఆస్క-ం౦దితే మండలమగును. ఆయా పాదము 

లకు వారీగతులను నినేశించుటలో నిందలి విధానమునకు నాట్య వేద 

విధానమునకు నొకింత భేదమున్నది. అయినను మండలగతిలో నా 

భేదము విజేషమునె సూచింపగలదు. దానివలన స్వగూపమునకు 

హోనియుండదు. ఇట్టి విశేషమన్నిట భావింపదగును. 

౩, పిషకుటిత ౦ 
బ ట 

సూచిసవ్యమపకాాంతం వామం తదనుదక్షిణం 

భుజంగతాసితం వామమపి తం రచయన్ముహు! 

మండలం పూరయే ద్యత, పిష్టకుట్టం తదీరితం 

౩, పేషవ కుట ము, 
టి అ 

సవ్యపాదము సూచి. వామపాదము అప(క్రాంతము, 

మరల దక్షీణపాదము భుజంగ తాసిశేము, వామమును భుజంగ 



దారీమండలలక్షిణము ఎ౨కొం 

(తాసితము. ఇట్లు మరల మరల నాచరించినచో నది పిష్టకుట్టమను 
మండలముగును. భుజంగ తా "సిత పాదములతో మండలాన రన 
మొనరించుట యిందుగలణగణు, 

౯ చాష గతం 

సర్హ్వైశ్చాషగలై ః పాదైః మండలం పరిపూరయేత్ ౩౧౭ 
(భామ్యుం తత చతుర్దిక్క మిదం చాషగతం మమ 

శ.  చాష గత ము. 

వావమగతీములగు పాదములె యిందు మండల పరివూరణ 
మొనర్చవలను. సర్భ పాదములు చాషగతములగుట యిందు నియ 

మము. ఇట్లు చావగత సర్వపాదములచే మండల పూరణ మొన 
రించి సర్వదిగన్కముగా (భ్రమణ మొనరింపవ లెను. ఇట్టిది చావగత 
ముండలమగుట నాకు సమ్ముణిము. ఇది నియుద్ధము నందును విని 

యు క్షమ/సను. 

౫ © ఢి త ౦ 

పొర్ళ్యుకొాంతనమం సవ్యం ఆవర్తం స్యందితం చ తం 

శకటాస్గం కలో వామం సవ్యం చాషగతిం తతః 

వామమర్థితమ న్యత్తు కుర్యాద ధ్యర్థికం తతః 

వామం తు భమరం దాన్యాల్ స్యందితం తేన భూతలం S౧౫ 

యస్మన్నాస్ఫాలయే దేతత్పరికీ ర్హిశమడ్తితం 

౫. ఆఅడితము, 
a 

అడ్లీశీమునందు సవ్య పాదము పార్శ్య(కాంత సమముగా 

నుండును. ఆ సవ్యముద్దట్టిత మై యావ_ర్తమనుసరింపవ లెను. ఆ పాద 

ముననే ఆన్కుండిత మొనరింప నలెను, ఆ వీమ్మట వామ పాదము 

శక్రటాస్యమున సవ్య నాదము ఇావగతి ననుసరింప వ లెను, విమ్మట 



వలా నృ శ్ర రత్నా వలీ 

వామపాదము అడ్డిక ఇూారిని సవ్యమధ్యగ్థికమును అనుసరింపవ లను. 

మరల వామపాదము (భనురమును సవ్యము స్యందితిమును అనుస 

రింపన లెను, ఆస్యంద తాను సాఃరి దతుణ పాదమున నే భూతలము నాసా 

లనము చేయవలెను.  పాదతీలమున భూమితాడనమును యుద్ధము 

లలో ఆస్ఫాలన మనుట (ప్రసిద్ధము, ఇట్లుండగా నిది అడ్డీత నుండల 

మగును. 

౬. విలకొ క్రీ డీత 0 

సూచీవిధరెర్మహీసం సెరేలకా కీడితె రపి 
అ చె డా 

పూరెస్రికవివరె శ్చ సూచీవిదావవిదకెః 
ఎ a ఢా Shang 

మండలం త్మత్కమాత్కార్య మేలకాక్సీడి తాభిధం 

జు, ఏలకాక్రేడిత ము, 

భూగతములయిన పాదములు సూచీవిద్ధమ్ములై ఏలకా 
కీడెతములై. యుండుటయు పూర్షములయిన ్రికోవిన ర్త రనములతో 
నుండుటయు అనంతరము సూచీవిద్దములు అపవిద్ధముకై యుండుట 

యావశ్యకము. ఈ విధమున (కవుముగా మండలావ ర్త మొనరింప 
వలెను. అప్పుడది వలకా[క్రీడితమను మండల మగును. 

8. అ ధ్యర్ర 0 

విధాయ చరణం సవ్యం జనితం న్యందితం క)మాత్ 32౨౦ 

వామమధ్యర్థికం సవ్యం శకటాస్యమనంతరం 

విదధీత చతురిక్క మండల|భమణం కృమాత్ 
రు 

య (త్రాధ్యర మిదం ప్రాహుః యర్రే పాయేణ కీ రితం 
ఠా ఠా జలాల 

8. అధ్య రము, 
ఢా 

(పభమావ_ర్తములో సన్యచరణమును జనిత మొనరించి 
(కోమముగా స్యందిత ము చేతువలెను. నావు చరణము మధ్యగ్గికముగా 



దారీమండలలక్షణము నాలి 

నుండవలెను. అనంతరము శెండవ ఆవ రములో సవ్యపాదము 

ఛక్రటాస్యముగా నుండుట యావశ్య కము. అప్పుడు (క్రమముగా నలు 

దిశనలగు మండల భ్రమణ వొనర్చవలను. స ర్యాయమున నిట్ట 

మండల భశమణముంషగా ద్నిని అభ్యర్థ మండలమందురు. సామా 

న్యముగా నిది యుద్ధముననె నుండును, “నియుకేచాపి” నియుద్ధము 

నందు నుండునని నాట్య వేదము, 

౮, ఆవ ర్త 0 

పథమం జనితం వామమూరూద్వ్య్భ త్తమధేతరం 

శకటాన్యం తమేవోరూద్వ్భృ త్తం దాషగతీం పరం 3౨౫ 

దక్షిణం స్యందితీం వామం శకటాస్యం తధేతరం 

భ్రమరీం చరణం కుర్యాత్ కృత|తికనివ ర్లనం 

వామం చాషగతిం యత; తదావ ర్హముడాహృతం 

౮. ఆవ రము, 
జాలి 

మొదట జనిగ చారి దదపాదమున నుండుటయు విమ్మట 

వామమున. !హిరూద్వ్భృుత్త ముండుటయు అనంతరము శకటాస్యము 

ఊద్వ్చుత్సే ము చావగతి యుండదగును. అనంతరము దక్షీణము 

స్యందిత మనుసరించుటయు వామము శకటాస్యము ననుసరించుటయు 

నావశ్యకము, విమ్ముట ,తికవివర్హన మొనరించి (భ్రమణ మొనరింప 

నెను, ఇటుండగా నది ఆనర నుండలమగును, 
ry pon.) 

కా శతకటా స్య 0 

వకణం జనితం రుర్యాదూరూద్వ త్తం తమేవ చ 

శకటాన్యం కృమేణాధ వామం న్యందితసంజ్ఞితం 389 

శకటా సె సతః పాదై ః మండలం వరిపూరయేత్ 
రుంజ నో ఆజటీ ల 

యస్మి న్నేతత్స మా ఖ్యాతం శకటాస్యాభిధం బుధైః 



తాళ” నృత రత్నావలీ 

డా, శకటాస్యము, 

దక్షీణపాదము జనిత మొనరించునది. ఆపాదమునసే 

యూరూద్వ్భృత్హ్ము నాచరించునది. ఇచట నికుట్టక యమొనరింప 
వలెనని భరత భావ, అఆవీమ్మట ఆ దవ్నీణపాదముననె శరటాస్య 
మొనరించునది. (క్రమముగా దతుపాదక్ళమ మిట్లు జరిగిన పిమ్మట 
వామ పాదము స్యందితీ చారి కలది శానలెను. అనంశరము శక్రటాస్య 
పాదములతో మండలము పూరింపవలెను. ఇ ట్లాచరింపగా నిది 
శకట స్య మండలమగునని నృత్తే బుధులనిరి. ఇది వ్యాయ మోస 
యోగి, 

౧౦. సమోనరితం 

సమపాడె ః వితసానే సంపాసార్య తధా కరా 
ఆశా ధి థి 

శిష్ట మూర్థ్వతలావేతా వా వేష్ట్యోధ్వేష్టితొ కేట్ 

కటీత కీ తతస్సవ్యవామాభ్యాం కమళో భవేత్ 389౫ 

చరణాభ్యాం స్థతావర్తాం వామం త్వ గే పృసారయేత్' 

చతుర్దిక్కం తతో భ్రామ్మ్యే తృమోసరిత సంజ్ఞ కః 

౧౦. సమోసనరితము. 

య రితములను జేసి ఆహస్తములను ఉోర్ట్య్రశలముగా నుంచునది. వీమ్మట 
ఆవేస్టన మొనరించి ఉదేప్టీతల నొనరించి శ్నేసముండునట్టు చేయ 
వలెను అనంతేరము గకటీతటమున గూగ్చి దనవ్నీణవామపాదములచే 
స్థీతావర్శము ననుసరింపవలెను, వామచరణమును అ[గభాగమున 
ప) సారితము చేయవలెను. వీమ్మట చతుర్దిక్క_ముగా (భమింపవలెను. 
ఇట్టిది సమోసరితమగును ఇది వ్యాయామ మండలము. 

సవముపాదములతో స్థీతస్థానమున నుండి కరములను పిసా 



చారీమ*డలలక్షణము శితానో 

ఇట్లు భూమండలములు పదియు నిరూవితము . లయినవి. 
జాయపతి యనుసరించిన కమాను సారమున నిక వది ఆశకాశముండల 

ములను నిరూకింపనలసి యున్నది. 

ఆకొళశమ౦డలాని 

౧ నూచీవి ద్ద ౦ 

వామం నూచీం వృకుర్వీత తదేవ [భమరీమపి 

దక్షిణః వామతః కాంత మతి[క్రాంతం తతోఒపరం 

అన్యత్సూచీమప।కాంతం వామం వామేతరం పునః 9vo 

పార్మ్వక్యాంతాభిధం యత నూచీవిద్దం తదుచ్యతే 

ఆకాశ మండలములు. 

౧. నూచీవిద్దమండలము. 

ఇందు వామపాదము నూచీవారితో నుండుట అదియే 
భమరీణారీ విధమున నుండుట, దత పాదము పార్శ్యకా%ంతముతో 
నుండుట, మరల వామము అతి కాంతముతో నుండుట, మరల 

దతము సూచి వామ మపశ్యాంతము వామేశరము సార్ట్య(కాంత 
ముతో నుండుట ఆవశ్యకము అప్పుడది సూచచీవిద్దమండల మగును, 
మొదట నామము సూచీవిథమున నున్నప్పుడు (త్రిక పరివర్కనము 
కూడ కలదు. ఈ సూచీవిద్ధాదు లాకాశమండలములు యుద్ధ పరిక్రమ 
ములో ఆకాథగత మండలములకు పాోధాన్యమున్న ౦దున పథమ 

నిరేశ మావశ్యకమని అభినవ భారతి యనుట (ప్రధమమున సూచిత 
చుయినది. 

యో, అతి [కఠకాంళ ౦ 

జనితం చరణం కృత్వా శకటాన్యం చ దక్షణం 

ఆలాతమపరం పొర్శ్వ్వ(కాంతం దక్షిణమాచరేత్ 



ఎలా. నృ -త్రరోశ్నావ'ీ 

వామం సమాచరేత్చూచీం పార్ళ్వకా9ంలతం తు దక్షిణం 

వామపొదం తతస్సూచీ మవ[కాంతం తు దక్షిణం sys 

నూచీం వామేఒనుకుర్వీత నవ్యేన (భమరీమపి 

తేనోద త్తమలాతంతు వామేన కరణం తతః 

భిన్నం సవ్యేన వామేన బాహ్యతో భృమరీం భబేత్ 

ఆతికాాంతం తమేవాం[ఘిం దండపాదం తు దక్షిణం 

యస్మిన్నిదమతి[కాంతం వ్యాయోమే పరికీర్తితం 3౫౦ 

9, అతి [కాంత ము, 

దవ్నీణచరణము జనితీము శకటా సము వామచరణము 

అలాతము, దవ్నీణము పార్శ్వ(కాంతము వొనుము సూచి, దశ్నీ ణము 

అప_్రాంతీము వామమున సూచి, సవ్యమున భిొమరి ఉద్వృత్తే మును, 
నామమున అలాతీకరణము, సవ్యమున భీన్నము వామమున బావ్యా 

ముగా భమరి యున్నచో నిది అతికా్శంత మండలము ఇందలి 
సూచి అపకాంతేముల (త్రికపరివర్హనము నితరులు చెప్పిరి, [ప్రయోగ 
భంగిలో నావశ్యక మయినప్పుడు (తికపరివర్తన మన్నిసమయము 

లందు నభ్య్యూహ్యము. దది వ్యాయామమున నుపయోగించుట. 

నభ్య్యూహింప దగును, 

ఇ. ద౪౦డపాద౦ 

దక్షిణే జనితం కురు: దండపాదం తమేవ చ 

వామం సూచీం భ్యమర్యా చ సవ్యముద్వృత్త నంజ్ఞీకం 

అలాతం వామతః పాదం పార్శ్వ్వకాంతం తు సవ్యతః 

భుజంగ తొసితం తద్వదతిక్రాంతం తదధేతరం 

దక్షిణం దండపాదం తు వామం నూచీమనంతరం ౩౫ ౫ 

తమేవ (భమరీం కుర్యుర్తండపాదం తదీరితం. 



86] చారీమండలలక్షణము ఎబీకొ తె 

చ ద౦డ పాద ము, 

దక్రీణపాదమున జనితము దండపాదము, వావుమున 

సూచి, (భమరి, దతమున ఉద్య్భృత్హీము, వామమున అలాతము, 
సవ్యమున పారషకాంతము భుజంగ(తాసితము, వామమున అతి 

(కాంతము దతమున దండపాదము, వామమున సూచి. (భమరి 

అనునపి [క్రమమున నుండగా దండపాదమం౦డల మగును, ఇందు 

చివరివిన్యాసముతో తికావర్హమును భరతుడనెను. చివరి (భమరి 

పరిసమామ్కి స్థానగతీముగ నే యుండుట వివన్నీతేము. 

_ ౪ అలాత౦ 

విదధ్యాద్దక్షిణం నూచీం, అతిక్రాంతం తధేతరం 

షార్మ్య(కాంతం తతస్సృవ్యం తస్మాదన్యమలాతకం 

షట్భాత్వః స కృత్వో వా చారీరావ రయంత్విమాః 

చతుర్తిక్కం పరిభృమ్య లలిత్రైః పాదవి|క్రమెః ౩9౬౦ 

అవ[కాంతం పునస్సవ్యం అతి|కాంతం తధావరం 

(భమర్యాఖ్యం చ కుర్వీత య (తాలాతముళంతి తత్ 

౪. అలాత ము, 

. దఖషిణపాదము సూచి, వామపాదముతి(కాంతము, దట్నీ 

ణము పార్య్వ(కాంతము వామ మలాతక్రము*, ఇట్లు ఆరుపర్యాయ 

ములు కాని వడు పర్యాయములు చారీగతులను ఆవర్మింప జేయ 

వలెను. లలితములగు పాదవ్మిక్రమములతో చతుర్దిక్కముగా పరి 

(భమింవ వలెను, ఆ పిమ్మట మజల సవ్యవాద మపకాంళము 

వామపాద మతి కాంతము కావలెను. పిమ్మట (భమరీణారి యుండ 

వలెను. ఇట్టిదీనిని అలాత్ మండలమందురు. ఈ అలాతేమండలమున 

పాద(భమరకము రమ్యముగ నుండును, పట్ కృత్వప- సప్తకృత్వ: 



శక ౮ నృత్త ర కళ్నావ లీ 

(క్రమముగా వార్మీపయోగ మొనరింపవలెనమట వలన చతుర్షిక్క 

ముగా పరిమండలమున భ్యమించి. ఆంతరాలికములయిన పాద 

శ్లేపములవే నిట్లిది యిది కార్యమని సూచిత మగును, 

౫. విచిత్ర ౦ 

దక్షిణం జనితం కుర్యాదూరూద్వ్భృ త్తం తమేవచ 

అపరం స్యందితం పార్శ్వకాంతం తదను దక్షిణం 

వామం సూచీమపకాం౦ంతం దక్షిణం చరణం పునః B౬2 

భుజంగతా)సితం వామమతి[కాంతం తతో ఒవరం 

ఉఊద్వృ తమముమేవాంఘిిమలాతం వామమాచరేత్ 

పార్య|కాంతక9మం సవ్యం నూచీమన్యమనంతరం 

నిక్షిప్య దక్షిణం వామమపా[క్రాంతో క్రమాచరేత్ 

యత; తత్స్యాద్విచిత్రాఖ్యం యోగ్యాయాం వినియజ్యతే 2880 

౫౨ వి చిత ము, 

దక్షీణపాడము జనితముగా నొనరింపవలెను. దానిచే 

ఉఊరూద్వృత్తే ముగా చేయవలెను. వామము స్యందితము కావలెను, 
"రెండవ (పసారములో దక్షీణపాదము పార్శ్య(కాంతము నామపాదము 

సూచికావ లెను. మూడవవరుసలో దశ్నీణచరణము అపకాంతము 

వానుము భుజంగ తాంసికము కావలెను మరల దవ్నీణ చరణము 

అపకాంతము, అదియె ఉడ్భృత్కరీతిలో నుండవలెను. అప్పుడు 

వామపాదమున అలాతమాచరింప నలెను, విమ్శట సవ్యచరణము 

పౌర్శ్య(కాంత సమమగుట యు కము. ఆ సమయమున వామపాదము 

సూ చియనుసరింప వలెను, ఇక దశ్నీణపాదము నుంచి వామపాదమును 

అపశాం తాచరణమున కూర్చువ లెను. ఇట్లుండగా నిది విచిత 

మండలమగును దీనిని యోగ్యాయాం = వ్యాయామ ముందు విని 

యుక్తము చేయుదురు. 



చారీమండలలక్షణము చశడ 

౬. విహహృతం 

కుర్వేత జనితం నవ్యమూరూద్వృ త్తం తమేవ చ 

స్యందితం వామముద్వ్భ_త్తం సవ్యం వామమలాతకం 

సవ్యం సూచీం పునర్వామం పార్మ్వ్యకాాంతమనంతరం 
ఆక్షి పం [భమరీమదండపాదం సవ్యం కమా త్తతః 

వామం సూచీం (భమర్యా చ భుజంగతాసితాభిధం 58౫ 

సవ్యం వామమతి[కాంతా యస్మిన్ తద్విహృతం మతం 

౬. విహృతము, 

సవ్య పాదము జనితము ఉఊోరూద్వ్యృత్హే మగుటయు నామము 

స్యందిత మగుటయు సవ్యముదగ్భ్రతే, మగుటయు వామమలాతక 

మగుటయు సవ్యము నూచి యగుటయు పిమ్మట వామము పార్వ 

(కాంతమగుట అనంతరము సవ్య పాదము ఆశ్షీపృము (భమరి దండ 

పాదమున నుండుట (కమముగా జరుగ వ అను, పిమ్మట వామపాదము 

సూచి (భమరి కలదగుట సవ్యము భు ౪౦ (తాసిశమున నుండుట 

వాము మతి(కాంత ముగా నుండుట యున్న చో నడి వివృత మండల 

మగును. దీని సరూప కధనమున మధ్యలో నొక విశేవమున్న ది. 

తిక సమావర్శనము "రెండు ప ర్యాయము లుండుటను ' భరతుడు 

సంశేతిం చను. “సమావర్ననం సమ్యుగావర్హనం స వ్యాప సవ్య(భమరక 

దృయీని యని నాట్య వేద వివృతి వచనము. కావున (త్రికపరివర్హన 

మును సందర్భోచితముగా సౌంద ర్యావహమగునట్లు ప)యోగించుట 

యావశ్యకము. త్రకపరివర్హనము నడుముమలచుట నృత్త మండల 

(పయాగములందు రమ్యుముగా నుండుట న భిజ్ఞాలు సూచింతురు. 

౭. వామబధం 

నూచీం వామేతరం కు ర్యురవకా9ంతమధాపరం 

దండపాదం తతః సవ్యం సూచీపొదం తు వామతః 



sco నృ త్ర రశ్నావ లీ 

తమేవ భఇమరీం పార్శ్గ్వు[కాంతం వామేతరం తతః 

ఆక్షి_ప్పం దండపాదం చ వామం సవ్యం యధాకృమం ౩రాం 

ఊరూద్య్వృ త్తం తతః సవ్యం సూచీం చ భృమరీమపి 

అలాతం చ యధా వామం పొర్శ్వ [కాంతం చ దక్షిణం 

అతికాంతం పరం యత్ర వామబంధం తదీరితం 

౭. వామబ౦ధ ము, 

దశ్నిణ పాదమున సూచీరచన వావముపావనమున అవ 

కాంతేము మటల దతుమున దండపాదము వావముతః సూచీపాదము 

(భమరీరచనము, దతుపాదమున పార్శ్య(కాంతేము వామపాదమున 

అఫీప్తము, దకత్షపాదమున దండపాదము ఊరూద్భృత్మేము వామ 

పాదమున సూచి (భమరి అలాతము, దవ్షీణమున పార్గ్య్వ(కాంతము 

వామమున అతిగాంతీము నున్న చో బామబంధఢోవుండల మగును, 

అవసరోచితముగ రెండుప ర్యాయములు (తికవివర్తనమును భరతు 

డిందు సూచించెను. 

౮౨ లరలితసం౦ంచరః 

ఊర్ధ్వజానుకృతం కుర్యాత్పాదసూచీం చ దక్షిణం 

అపకాాంతం తతోప్యన్యం పొర్శ్వ్యకాంతం తు దక్షిణం క్రరా౫ 

అతి[కకాంతం తతోప్యన్యం పాదసూచీం చ దక్షిణం 

అతికా9ంతం తతో వామం పార్శ్వ కాంతం తు దక్షిణం 

వామం పునరతి కాంతం భిన్నాఖ్యం కరణం తతః 

బాహ్యభృమరకం వామమస్మిన్ అరితసంచరే 

లౌ, లలితస౦0చ రము. 

ఇందు దక్రీణ.ఫాదము ఉర్ష్వ్యజానుచారిననుసరించి వాద 

సూచి నాచింవవలెను. ఇక వావమవాద ముపకా_౦తమును, దశకు 



చారీమండలలక్షణము తీంణ 

పాదము పార్మ్య(కాంత మును వావుము అతి([కాంతమున్యు దశ్నీణము 

పాదసూచిని, వామ మతి్యకాంతమును, దశ్సీణము పాఠ్శ్య్య(శాంతమును 
వామ మతి కాంతీమును, దకుము భిన్న కరణమును, వామము బావ్యా 

భ మరక మును అనుసరించినవో లలిత సంచరమండేల మగును 

ఇం దతికాం తాప(కాంతీము లన్నియు లలిత - సంచరములుగా 

నుండును. మండలమును లలిత సంచరము, 

లా కా9ంతం౦ 

దక్షిణం చరణం సూచీం అతికాాంతం తధా పరం ౩కొం 

కుర్యాత్సవ్యం చ వామం ద పార్భ్యకాఫంత [క్రమం తతః 

పర్యాయేణాధ చారీభిరేతాధిః పరితో భృమన్ 

సూచీం వామమపక్యాంతం౦ం కుర్యాత్సవ్యమనంతరం 

తతః సహజయా గత్యా మండలాకారతో భమేత్ 

యత కాంతతరం [కాంతం వ్యాయామమే నృ త్తకోవిదైః తిటా౫.' 

జా, (కాంతమ౦డ లము, 

దశ్నీణచరణము సూచి, వామచరణము అతికాగింతము, 

అనంతరము సవ్యము నామము గెండును పార్శ్య(కాంతము నాచ 

రించుట. ఇట్లు పర్యాయమున నీ బారీవిభానములలోో నంతట (భమణ 

మునరించుచు మండల మనుసరింపవలెను, అనంతరము వామమున 

సూచి దక్షపాదమున అప(క్రాంతమును అనుసఠింప వలెను, పిమ్మట 

సవాజగతి విధానమున మండలాశాగముగ భోమింప వలెను. ఇట్టి 

భగిమణము కాంతతరముగా నుంకును గావున నిది (కాంత మండల 

మగును. ఇది వ్యాయామమున నుపయోగించునని నృత్తకోవిదు 

అందురు, 



కంతి నృత్త రత్నావ్వలి 

౧౦. లలితం 

చరణం దక్షిణఠ సూచీమవక్యాంతం తతో౬పరం 

పార్శ్వ[కొంతం తతః పూర్వం భుజంగత్యాసితం చ తత్ 

అతికా9ంతం తతో వామమాక్షి ప్తం దక్షిణం పునః 

అలాతం వామకం పొర్శ్యకాాంతం వామేతరం తతః 

అతి[కాంతం తధా చోరూద్వృ త్తం సూచిం చ వామకం ౪౧౦౧ 

అప[కాంతం పునర్యామః యత తల్రలితం భవేత్ 

౧౦. లఅలిత ము, 

దవ్నీణచరణము సూచి వామచరణము అప(కాంతము 

మరలదత్సీణము పార్శ్వ్య(కాంతము భుజంగ తొసితము అనుసరింప 
వలెను. విమ్మట వామపాద మతిశాంతము నక్షీణపాడము అశీప్కము 

కావలెను. వామపాదమలాతీము దశ్నీణపాదము పార్మర(కాంతము 
నామ మతి_కాంతము ఊరూద్వ్భృత్తేము సూచి అనుసరింప వలెను 
ఇ ట్లున్నచో నిది లలిత మండలమగును. లలితసంచర మండల 
మందును లలితముండలమునందును చారీవిధానముల యనుగతి 

దాడాపు సమముగా నున్నది. భరత (గంధమిశ్తేు నిరూవించినది. 

మ తాంఠ రానుసారమున లలిత మండలములో తుదిభాగమున కొంత 

భేదము కలదు. అట్టి భఛేదసూచనమునశె జాయపతి మతాంత రాను 

సారమున నున్న చారీచరణ వ్యతిక)మమును దీనిలో (పతిపాదిం చను, 

ఉప[కమించినవిథమున సీ ప)ఘట్రమున భామమండలములు ఆకాశ 

మండలములు నిరూవితేము లయినవి. తృతీయా భ్యా యారంభములో 

నిభూవీంచిన విధముగా సీ యధ్యాయ మంతయు వారీమండల 

స్వరూప సమోతుణమునకు దగియున్నది. ఒక పాదము యొక్క. 

ఛారము చారికాగా అలెండుపాదముల వారము కరణమయినది. 
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మూడు కరణ ములుండగా నొక ఖండము, మూడు నాలుగు ఖండము 

లున్న చో నొక మండలము. అట్ర మండలములు. పదిపది నిరూవిత 

ములయినవి ఇందలి భామాశకాశమండలము లందలివిజశేవముల 

సంబఏధమున నింక్షను మండల ముల సంఖ్యాన ముచిత మె కావచ్చును. 

ఆ యంశ మిచట సుపరిమ్మృతముగా నిరూవిత మను 

ఏతాని మండలాన్యత్య దర్శితాని నమానతః 

అన్యోన్యయోజనాద్యోగ్యచారీణాం చతురాశయెః 

అతః వరమపి సె్వరం కల్పనీయోని కాన్యపి 

తాని పూర్వో క్తలక్ష్మాణి చారీభి స్ప్వెకజాతిభిః 

ఏతాని ఖండసహితాన్యపి మండలాని 

లీలాంగయపష్టిమధు రాణి మనోహరాణి 

వాద్యానుగాని వివిధాని బుధో నియర్దే 

యర్దేఒధ నర్హనవిధౌ విధివద్విద ధ్యాత్ 

ఆవ రృకాంతం లలితం విచిత 

మాస్కందితం కొంతవిధిం దధానం 

ఇత్యబ్రవీన్మండలలక్ష్మ సుశ్రీ 

స్తురంగతుల్యం గజ సెన్యనాధః 

నృ త్తీర త్నా వల్యాం 

చారీస్థానకముండలలత్ష.ణం నామ 

త్రృతీ యా ధ్యాయః 



30౪ నృత రశ్నావలిీ 

ఇప్పటీ కీంత వలు కీ విధముగా భౌమ మండలములు ఆకాశ 

మండలములు సంశ్షీపృముగా పఎదర్శితము లయినవి. ఇ టివి: 
సంక్షీపముగా నిరూవితములనుట సాభిపా్రయ ము, విస్తరముగా 

నిరూవించ్చుట శకము కాదు. యోగ్యములగు మదారీవిధానముల 
పరస్పర యోజనమున నీ మండలములు కలుగునని చతురాశయము. 
కల భర'తాది నాట్యతత్వ్వేవిదులని8. ఈ నిరూవీతీములయిన మండల 

ములలో చారీవిశేవము లన్నియు సంక్లుస్తములు కాలేదు. యోగ్య 

ములగ చారీగతులు మాత మే యిందు యోజనము పొంది. చారీ 

విధానములలో గాన్ని యోగ్య ములు కొన్ని య యోగ్యము లను 
భావము యుక్తముకాదు. ఇారీవిజేవముల యన్యోన్య సంబంధ 
ముండుటలో కొన్ని యే సంగతము లగును. అన్నియు సంగతములు. 
కావు. సంగతి యాగ్యములగు భారీ విధానములు మేలనము వలన 
గలుగు నివి నిదర్శితములయినవి. చారీ యోగ్య తాను సారమున 
నింకను మండల విజేవముల య ధేష్టముగా కల్పింపవచ్చును. వక్ష 
జాతీయములయిన ఇారీవిశేషముల కలయిక వలన మండలాంతర 
కల్చ్పనము సుకరము. వకజాతీయ తానుసంధాన మె చారీయాగ్యత, 
వకజాతీయత యనునది నసమచారీరీతి. "మొదట నిరూకించిన చారీ 
లక్షణ భా వార్టములను పరిగి చుచు అన్యమండలమ్ముల నభ్యూ 
హింపవచ్చును. పరస్పర యోజనోచితములయిన చారులు సమచారు. 
లనదగి యున్నవి. సమశణారీ యోజనా భ్యూహానమున గూడ 
నియతి ననుసరింప వలెను. సమశారీ సంపయోగమున సమమండబ 
మనవచ్చును. ఈ సమత (ముకాడ భాొమములుగా నుండుటలో 
సమత్వము అకాళీయముగా నుండుటలో సమత్యము అను విధాసమున 
భావింపదగ యున్న ది. భౌమణారీ విశేషములను ఆకాశచారీ విశేష 
ములను బకమండలమున యోజనము చేయుటలో నృత విదులు. 
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భావించు యోగ్యత యుండదు. వకజాలీయత యుండదు. దక 

జాతీయములనె అయోజనముచేయుట సముచితము, వకజూతీయ 
యాజనమున గూడ ననేకమండలము లుదయింప వచ్చున కాని 

వాని నిశ్చయించుటలో ఆచార్య బుద్ధిని (పమాణీకరించుకొనవ లెను. 

ఆచార్య బుద్ది సముపలభ్యిమయిన భాగమె (పయోాక లకు [ప్రయాగ 

యోగ్యమగును. కేవలము స్వబుద్ధి కల్పితములు (ప్రయోగ 
యోగ్యములు కాజూలవు. కావున (వయోగ యోగ్య్యముల నె ఆచార్యు 

డుప'బేశించును గావున వానినే మండలాంతరములుగా నెన్నిక 

చేసికొనవలెను, కేవలము శాస్త్రీయ గణనమున గలుగునవి లెక్కకు 

మా(తమే 'కాని గణనీయములు కాజాలవు. 

ముండలములను నిష్పాదించుటలోని ఖండములక్షును 

పా9ధాన్యము కలదు. ఖండసహీతము లయిన మండలములు నానా 

విధలీలావిశేషములు కల అంగోపాంగములచే మధురములు మనో 

వారములగును. వివిధములగునవి యన్నియు వాద్యానుగత మ్ములై 

యుద్దములందును నియుద్ధములందును నర్శనవిధానములందును యధా 

విధిగా విధానింపవలెను, మండలములన్ని యు వా ద్యానుగతములుగా 

నుండుట యుండనే యున్నది. మండలము లందున్న ఖండములును 

మండల మహార్ధములతో గాడుకోనిన వై వా ద్యానుగత ములు 

నావలఅలననుట యిందు సం భావ్యము. వాద్యము, గతి రెండును పరస్ప 

రానుగతి క్రలవె యుండుట యావశ్యకము. వాద్య(పాధాన్యమున 

గత్యనుగతియు గతి (పాథాన్యమున వాద్యానుగతి యు భావనీయము, 

ఖండ పా) ధాన్యము నిరూపింపవలసిన యా స్థలమున “ఖండసహిా 

'తాన్యవీమ-డలాని” అనుటకన్న “ఖండాని సమండలాని” అనుట 

యు_కృముగ నుండును, 
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“ఆవ ర్తకాంతంో అను చివరి శ్లోకము మండలారంభ 

శ్లోకమువలె బారీన మారంభో శ్లోకమువలె భావద్భ్యయ మనోహరము. 

సుశ్రీ, కుడు గజసె న్య నాధుడు జాయసేనాపతి మండల లవణమును 

తురంగ తుల్యముగా నిరూవిం చెను, తురంగ పరముగా మండల 

పరముగా రెండు భావముల నిందు (గహీంపవలెను. 

తురంగపరమయిన భౌవ మిట్లుండును, తురంగమము 

ఆవ రకములతో మంచిసుడులతో రమ్యుముగ నుండును, విచిత)గతి 

కలదిగా నుండును, ఆస్కందితమను గతివిశేవమున రమ్యవిథాన 

మును ధరించి యుండును, 

మండల పరభావమిట్టుండును, ఆవ_ర్లము, లలితము, 

విచితఏము, ఆస్క-౦ందితము కాంతము అను చారీవిధానముల గూడి 

నద మండలముండును. ఇట్లశ్వసామ్య(వతిపాదనమున రమ్యతను 

రచయిత భావించి నిరూవించెను. 

సాహితలీవ ల్ల భవ్యాఖ్య 

తృతీయా ధ్యాయము. 



ఈ యభ్యాయమునకు కరణాంగవాోర ఏివేచన మని వేరు, 
నూటయొనిమిది కరణములు ముప్పది రెండు అంగహారములు దీనిలో 
వివేచిశము లగును, _భీమనే నునుని భీముడన్న ట్లు నృ త్తేకరణబములను 

కరణము లందురు. ఈ కరణములు వాక్యారాభినయమున (పయో 

గార్హ్యములు, పదాన్హాభినయము నందును పియు_క్షము లగును, 

నర్తనారంభమున హా_స్తపాదవిన్యాసము సముచిత మగుటయు నిందు' 
నిరూవితమగును.  _ కరణముల పిరాానగమున  హస్తపాగముల 
విన్యాసరీతియు నిరూవిత మగును. అష్టోత్తరశత కరణములకు లక్షణ 
సిని యోగములు (పదర్శితీము లగును. ఆయా స్థల ములందు తండు 

క్షీ 2 విధ రాదుల మతములు (పదర్శితీము లగును. 

అంగ హారముల (పయోగరీతి, వాని స్వరూ పము, అందుండు 
కర ణములుసం ఖ్య, అంగ హోరశ బ్బనిరు కి, నిరూవితమగును. చతురత 

మానమున 'అంగహారములు “పదునారు” (త్య(శమానమున పదు 
నారు కలవు, అంగహోరము లనంతము లయినను ముప్పుదిళెండు. 

అనుట" భరత భావము, కరణ సంఖ్యానుసారమున అంగపహోరవిభా 
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గము నిరూవీత మగును, అంగవోర సంఖ్యానియమనున సేతువు 

(ప్రద్నోతమగును. ఈ పీసక్తిలో శేచకముల నిరూపణ మావశ్యక 
మయినది. రేచకముల ఫలపిదర్శనము నావశ్యగ మయినది. 

బట్టు ఆవశ్యకము లన్నియు నీ అ ధ్యాయమున (పదర్శిత ములు 

కానున్న వి. 

నృ శ్రేనమహోర్లమంతయు శివదర్శనముగా సంభావిత మయి 
నందున శివభ క్రుడగు జాయసతి కరణముల సమూవామంకఠయు అది 
త నయాకాంతోపమముగా భావించి యిట్లు నిరావించుచున్నా డు. 

ఆశీష్యద్యలితోరువ రిత శివాక్షి వ న్ఫురన్నూప్పుర 
ap) pes = | pon) 

కా9ంతౌంఘి9 హరిణప్తతాశ్యయకరం చంచద్భుజంగాంచితం 

పొర్శ్వ క్రాంతపదాపవిద్ధ వృషభక్రీడోర్ధ్వ్యజానూత్సుకం 

వ్యాచే కరణొషుమ[దితనయాకాంతోపమం జాయనః 

ఈ శ్లోకమున కరణముల పరముగానున్న భావమును శివ 
పరముగా నున్న భావమును (గహీంపవలసి యున్నది. అందు 

ముందుగా ఉపమానరూపముగా నిర్షిష్ణుడ యి న శివుని పరముగానున్న 

భావము నిట్లు గుర్తింపవచ్చును, 

ఆలింగనము చేసికొను బేవి ఊకువుల వర్తనమున కదిలి 
న్ఫురించు నూపురములచే శివపాదము ఆకా)ంతీ మయినది. శివుని 

కరము న్నాశయించియున్న వారిణము సత మొనరించుచున్న ది. 
చేవామునందలి సర్పములు కదలుటచే శివుడురమ్యుశో భత్నున్నా డు, 

పార్శర భాగమున అపవిద్ధమయిన వృషభము యొక్క ఊర్ల (జాను 

(శ్రీడలో శివు డుత్సుకమున నున్నాడు. ఇట్టి ఉమా చేవీవల్లభోపమ 
ముగా నున్న కరణొఘమును జాయనుడు నిరూవించుచున్నాడు, 
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కరణముల సమూహావరముగా నీ భావమును గుర్తింప 
వచ్చును, అగ్గోకోడ కశత సంఖ్యాక గరణములతలతో నిందు కొన్ని కరణ 

ముల నానుములు ము(దాలంకార భంగీచతురముగా నిరూవ్రిత ము 

లయినవి. _నలితోరును - నర్తితము - అక్షి ప్తము - (క్రాంతము = 
హరిణస్తుకము - భుజంగాంచితీము -- (పార్శ్వ కా9ంతము - పదాొప 

విద్ధము ఆ వృషభ కీగడితము లా జర (జానుక్రము. ఇట్టిందు పది 

వరణనామములు ఉల్లిఖనము లయినని. ఏ తాదృశము లయిన 

కరణాముల సమూహమును (శ్రీ జాయనుడు నిరూవీం దుచున్నాడు. 
నానాకరణము లుండగా పనినే యిచట ఉలేఖంచుట శివదర్శన ము 

లోని విశేషమును న్ఫురింపజేయుటకె యని భావించుట యుక్తము, 
గరణములలో నివియె [పధానము లనికాదు. 

కరణజణలక్షణ౦0 

సొనోనాం నృ తహసానాం చారీణాం యస్సమాగమః 
ఛి — ఎనీ 

ఉచితానోం సమాఖ్యాతా ? సేయం కరణమాతృకా 

హస్తాంఘీగసహముఖానాం తు పూర్వాధఃకాయవ ర్తినాం 

ఆఅంగానాం శ్లేతతః శ్షేత్స పా ప్తిరూపా(త్ర యా క్రియా 

విలాసనిర్భరా నృత్తకరణం తదుదాహ్యతం % 

కరణ లక్షణ ము, 

ఇచట కరణలతణోప(కమమున నృ శ్రకరణస్యరాపము 

కరణశబ్దనిరు క్ని యున్నది. _స్వలతుణసముచితేము లయిన స్థానము 

లకు నృ తృవా_స్తములకు చారీవిధానములకును యోగ్యమయిన సమా 

గమము కరణమాతృక యని సమామ్నాత మయినది. తాన, 

నృత్త, పాస్త చార స్వరూపము నిగూపితమయినది వాని 

సమ్యుక్పంబంధమునకు కరణమాతృక యని వేరు. పూర్యశరీర మూ 
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₹౧ం౦ం న 

నందును అధశ్శరీరమునందు నున్న వాస్తాదులు పాదాదులు నయిన 
అంగములకు ఒక త్నెతమునుండి మరియొక వ్నేతంమునకు (వా ప్రి 
రూపమయిన క్రియ విలాసనిర్భరమెనదె నృత్తకరణమని వెప్పదగ్న 
యున్నది. ఏకదేశాభిపాయమున భీమసేనుని విషయమున భీము 
వ్యవహార మున్న విధమున నృ త్తీకరణమును కరణమని యన టసంగత్ర 
మని గుర్తించునది. 

నాట్య వేదము నందలి కరణోపగి ము భావములన్ను నాట్య 
విన్ఫత్ యగు అభినవ థారతిలోని భావముల నీ విధముగా గు_ర్రించుట 
(పకృ తార్థమునకు సహకరించును, 

భరతుడు (బ్రహ్మసష్ని ధిలో నాట్య వేదము గురంచి 
శిష్యుల కుప దేశిం చెను, భరతనిస్తైశానుసారమున వారు శిక్సితు 
నారు, కొంత కాలమునకు . బే వానుర బజక్షృతమయిన “అమృత 
మంధనము అను సవున కారమును (బ్రహ్మ సూచనానుసారమున 
భరతుడు నిర్భించను. _చానిని వారు పిదర్శించిరి. అందరు సంత 
సించిరి. మరి కొంతకాలమునకు “నాట్య (ప్రయోగమును శివ 
సమక్షమున ప(దగ్శింప వ తన? బ్రహ్మ యనెను. చక్కగా కిశ్నితు 
లగువారు తీద్విదుల సమతమున (వదర్శించుట యుక్తము. (శ్రీ 
వే_లాసమున (శ్రీ శివుని సమయమున భరతుడు (తిపురదావాము అను 
డిమమును (ప్రదర్శింప జేసెను. అందరు సంతసించిరి. మహో బేవ్రడ్తు 
సు[వీతు డయ్యెను. ఇట్లనెను. 

మయావీదం స్ట తం నృత్యం సంధ్యా కాలేవు నృత్య తా 

నానాకరణసంయు్తె రంగహార ర్విభూవీ.తం 

సంథ్యాసమయము లందు న ర్హనముచేయు నేనును నృత్యము స్టృరించు 
చున్నాను, ఆ నృత్యము నానాకరణసం యు క్షము లయిన అం౫చార 
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ములచే విభావీతము, అంగ వారము నృతేము. అదియె పయో 
ఫుల ముదము, నిని ణాదులన్నియు తదంగములు, ముప్పది రెండు 

నృగకర్శలు అంగ నోగములు (పభానములు. పూర్వరంగ విధిలో 

సి నృ త్రిమును చక్కగా సపయోగింఫుడు. భరతుడు పి యోగిం 
చిన పూర్వరంగము శుద్ధము. అంగ హారవిమి[ శిత మయినచో నది 
చిశంము కాగలదు. ఎ చిత్యు రహితమయిన (ప్రయోగము రంజ 
నము సంషాదింపణు, ద న్బు లేమిశి తిమె ఏచి.తము కాగా నది 

దృష్టాదృష్టూచ్చిక మయిన ఫలమును సంపాదింపగలదు, ఇట్లు , శివను 

డనగా భరతుడు శి వానుగహప్మాత తాభ వనమున సంతుష్టుడయ్యెను. 

అంగహాగ(ప్రయోగము శాంశ్ల్నీంచెను, శివుడు తీండువును కిలిచి' 
“ప్రయోగ మంగహ రాణా నూ చశ్వు భర తాయ వై ”యనెను, తండు 
నంగహోరముల సిగేశించెను. _ భరగుడు (గహీంచెను, గధించెను, 

అంగ హారము కరణసంయు క్షములు. అంగహారములేశే 

సాోధాన్య్ట మున్నది. అందుననె ముందుగా భరతు డంగహారముల 
నామములను జెప్పిను.  అంగపారములు కరణముల సంచయరూప 

ములు గాన, ముదచట కరణముల లతిణనుల చెప్పుట యుక్తము. 

గరణములను :'ఫ్వీననె అంగహారముల లశుణము చెప్పవచ్చును. 

గరణ[గమపొఠ మి కరణలగతుణముశాదు. అంగపవోర ప్రయోగ 

మొనగింపవలబసి యున్నప్పుడు కరణముల పరిజ్ఞాన మావశ్యకము. 

ఒకి కరణ మునగి. చి కరణాంతర సంచార మొనరింపవలసి యున్న 

సుకు వా సృపాన సచాగము నానశ్యక మగును. హా స్హపాద,(పణార 

ముండుట కరణముణలకు అంగ వారములకు సామాన్యలతుణము. 

నృ గృకిియకు కరణమని వేరు. వా _స్తపాద సమా యోగ 

మనునది శతకమ. వా_స్తసమాయోగము వాదసీమా యోగ 



ముండుట నృ త్తీకియ. పహా_స్తసదమున హస్తోపలవ్షీతములగు పూర 

కాయమునందలి శాఖాంగోపాంగముల సమాయాగమును గుర్తిం; 

వలెను. పాదపదమున వాదోపలన్నీ తములగు అపరకాయమునంద। 

పౌర్భ్యకట్య్య్యూరుజంఘాచరణాదుల సమాయోగము గుర్రింపవలెను 

సమాగమ మనగా సంగతీము లగునట్లుగా ఆ(తటితము లగునట్లుగా 

నాయోజన మొనరించుట యని భావము. “పూర్వత్నే తం) సంయో? 

త్యాగేన సముచిత వే(తాంతరపాస్తి పర్యంత జియా వ్క్రా డయా? 

పూర్వ చేశసంబంధము విడిచి తగిన దేశాంఉిర[పా సీ పర్యంతము AK: 

(క్రియ యుండుట కరణమగును. అంతట ఉత్తరసంయోగాంతముగా 

కర్శ యుండును, అభిలమీత్ నుయిన ఉ_త్తరసంయోగమె (కియావధిగా 

నుండుట లోకమున (ప్రసిద్ధము. ఇది యంతయు సౌందర్వాన్నుప్ర వేశ 
మున సవిలాసముగా నుండవలెను. కావున కరణ మని యనక నృత్త 
కరణ మనుట యయినది. నృ త్తశరణమె కరణము భీమసేనుడె 
భీముడు. 

అభినవ థారతిలో (శ్రీమ దభినవగు_ప్తపాద గుప్తభావ 
శేఖల నన్నిటిని సావధానముగ గ ర్రించి (శ్రీజూయను డిట్లు నిరూ 
వించుట సముచికముగా నున్నది. ఇటుపై కరణముల నామసంకీ ర్తన 
మూావళ్యకము. 

కరణునా మాని 

తలపుష్పపుటం (కాంతం భిన్నం సమనథాంచితే 

శకటాస్యం కటిచ్చిన్న ముదటిత నికుటకే ధట ట 
లలితం వలితం లీనం స్థితం చ(కమడ్డలమ్ 

నివేశం. స్వస్తికం సూచీ విద్ధ మవ్యర్ధసూచికమ్ 

వక్షఃన్వ సకమున్మ తమరరేచిత మరలమ్ ౧౦. ౮ వత " ఎల ధి ౧ 



60] కరణ ములు 

అర్జనస్వ స్పికమావర్తం పృష్షస్వ స్తిక వర్ననే 

భుజంగాంచిత విష్కమ్మే విక్షివ్తం దడ్డరేచితమ్ 

అరమ తలి మ తలీ మదనలితలోలితే 
0౧ అజ యం అం రొ మి 

(పేజోశితనితంబో ర్వజానుపార్శ్వని కుట్టకమ్ 

పార్మ్యు(క్రాన్స మప కాన మతి(కాంతం నికుజ్బోతమ్ 

విద్యుద్భా9 నం కటి [భా నమురోమడ్తలసన్నతే 

వినివృ త నివృతావవిద్దాని గరుడపుతమ్ 
లావ అని 0 ౧౧ 

లలాటతిలకం దోలపాదం తలదిలాసితమ్ 

తలసంస్ఫోటితం దడ్రపక్ష మాక్షి పరేచితమ్ 

జనితో వసృృతో ద్వృత్తాన్యనహిత్రాని శుంభితే 

విక్షి ప్త 

మడలస్వ సికం దడపొదం పాదాపవిదకమ్ 
ణు ఆం ణు ధి 

భుజజ్ల్ఞతా9సితం విష్ణుకాా నం స్వ స్తికరేచితమ్ 

ఏలకా క్రీడసంభాా నే సింహాకర్షితసర్పిలే 

నాగాపనర్చితం పొర్శ్వజానువృశ్చికరేచితమ్ 

లతావృళ్చికవె శాఖ రేచితే హరిణపుతమ్ 
రాజా వా 

దిక్ స్వ స్తిక గజక్రీడా చతురాణి కటీసమమ్ 

మయూరలలితాలాతే సింహవికీీడకు . చితే 

వృశ్చికం వ్యంసితం కంపపరివృ త్తవివర్హితే 

గ రేచకాదినికుబ్దోరూద్వృ_త్తే వృశ్చిగకుట్టితమ్ 

తలసంఘటితం గణనూలీ (భమరనూప్పరే 
ఓటు 6౮ 

- న్ జర అధ ఆస అడ 
ఘూరితం వృషభ ।|క్రీడం కరిహ స్తం [సర్చితమ్ 

వలితోరుకగ్భృధావలీనే అరనికుటితమ్ 
డా డి 

గణావతరణంర చై వముక్తా న్యష్టోత్త రం శతమ్ 

3౧౩ 

౧A 

అలి ౦ 

3 



కింక నృ త్తరత్నావలి 

తంపువ్చపుటము -- (కాంతము - భిన్నము ఈ సవునఖము రా 

అంచితీము -- శక్రటాస్యము -- కటిచ్చిన్న ము ఆ ఉస్పృట్టినము లా 

నికట్టకము -- లలితము - వలితేము -- లీనము -- 
స్పలితము -- చక౦మండలము -- నివేశము -- స్వ స్తికము -- 
సూచి - సూ చీవిద్దము - అస్థసూచి - నతుఃస్య స్తకము రా 

౨౧ ఉన్న త్తీము — అర్హ రేచిశము - అర్షలము -- అర్లస స్థీకయు -- 
ఆవ ర్హము -- పృష్టస్వ ప్తికము - వ గిణము - భు జంగాంచిత ము-- 
విష్కంభము -- విశ్నీ స్పము -- దండ శేదికము - అర్లముశ్లేల్లి - 
మ త్తల్లి - మదస్థలిగీము - లోల్లీతము -- వరం గోల్లిత 

నితంబము రా గా జోర్ల (జానును లా పార్ళ్యనికుట్టుక లాం పాక్ళర కాంతం 

ర౧ అతి కాంత - అప కాంత = నికుంచిత -- విద్యు ద్భాంత ఆం 

కటి ఛభాంత - ఉరోమండబ = సన్న త ఆ వినిన ( లేవు లా 

నివృత్తి తము - అవి దము ఆ గరుడః సుతము -- లలాటతిబశము -- 

దోభాపానము-- * లవిలాసిత మః లల దండపతయ. -- 
అవన్నీ ప్తరేచిత -. జనితము -- ఉపస్ఫత ఉట ( 

౬.౧ అవహిళ్ఞ - నిళుంభిత -- విశిప్తాషి స్త -- ఆక ప్ప 
భజం (త సరే దిక-మండలస్య స్తీ సిక - దండ పాద - కాదా; విద ఆ 

భుజంగ త్యాసిత - విష్ణు (శాంత యు స సిక ెదేచిత్ర = వలా న్రీడిత లా 

సంభ్రాంత - సింపోకర్షిత - సర్సీతి - నాగాపసర్పిత 
పార్గ్వజూను - వృశ్చిక నేచిత - ల తావృళ్చిక - వె శాఖేచిత - 

౮౧ వారిణపుత - దిక్స( సుక జా గజ కీ త్ర తుర - 



కరణములు CTE 

నిన 
అహ 

క్రిత - రెచకనికుట్రిశ - ఊరూద్వ్భృ_త్త - వృచ్చికకుట్టిత - 

త ఎసంఘిట్టిశ - గండసూచి - (భ్రమర - నూపుర - 

౧౨౧ వృషభశ్రీకిత - కరిహాస్త - (పసర్పిత - వలితోరు - 
గృ ఫానలిన లా అర్హ నిక ట్ర॥ - గంగావతరణ, 

వలేషామేవ ముఖ్యశ్వం వాక్యార్దాభినయే సతి 3౫ 

పదారాభినయేఒ౬ఘ్యేకవాక్యారాను (ప వేశతః 
ధి థి 

ఆదా మధ్యేఒవసానే వో కుర్యాతాని యరోచితం 

పాధాన్యభ్యాపనాయేగి రహస్యమిదమోరితం 

య (తాభినయహసానాం (పాధాన్యే కరణే భవేత్ 

వాక్యార్హాభినయ _స్ట్మత కారో నృ శే న కేవలే Yo 

నృత్తహస్త(పధానం తు కరణం తత్ర శస్యతే 

అగ్జోోత్తరశతక రణ ములను వాశ్యార్ధాధీనయమునందు ముఖ్య 

ముగా (పయోాగింపవ లెనని పదాన్ధాభినయము నందును వాని(పయో 

గానశ్యకత యున్నదని యిచట నిరూశిన మగును. వాక్యాన్ధాభినయ 

మొునకింపవం:సి యుండగా ఈ కరణముల సంయోగము ముఖ్యము. 

ప దాగర్దాఖినయము నందును ఏని పియోశ మాప igs వ. పదా 

రాభీనయము వా వా క్య్వాన్టాను.ప వేథము పొందయువ వ్నపుడే కే వీనిని|ప్రయోా 

గింప నగును, ఫచాస్థాభినయముల నొనడించున పుడు ఏక వాశ్యాను 

ప) వేశ పా)ధా న్యము ప)ఖ్యాప నము చేయుటకు కరణముల పయో 

గింపవచ్చును, పదాన్లాభినయముల పారంభమునగాని మధ్యలో 

గాని యవసానమున గాని యథోచితముగా కరణముల (పయోగింప 

జనును. ఇట్టి ఫి రోగ మంతే యు పాథాన ప్రశన నమున కెయగును. 

య థావసరముగా కరణపయోా% మనున నది ని %ోపనిషత్తు. బ్తది లు 
రహస్య పాయ మయిన తత్త్వము. కరణమున నభినయహ _స్తములకు 



౩౧ ౬ నృత్త రత్నావలిీ 

(పాధాన్య ముండునేని యచట వాక్యాన్ధాభినయ మొనర్సవ లెను, 

కేవల నృ తీమునందు కరణముల (ప్రయోగ ముచితముకాదు. కేనల 

నృత్తమునందు నృ త్తహాస్తపిధాన మగు కరణమె (ప్రశ_స్తము. అభి 

నవగుప్తుని ఉపాధ్యాయుడయిన భట్టతోతుని భావ మో విషయమున 

నిట్లున్న ది, 

“అభినయహ స్తపధానస్య కరణస్య వాక్యాన్ధాఖిన యే 

పయాగః న తు కేవల వర్తన్నాపభానస్య కేవల నృత్తీవాస్ట 

(పధానన్య వా తస్య తు న్బ శే ప యోగ; (పాధా న్యేన 

అభినయహస్త్రవథధానమయిన కరణమునకు వాశ్యా న్టాభీ 

నయమున (ప్రయోగముండును, అచట కేవల వర్తనాపిధాన 

మయిన కరణమునకుగాని కేవల నృ_త్తేవా_స్తపథానమగు కరణము 

నకుగాని (ప్రయోగముండును. అట్టి కరణమునకు నృ త్తేముననె (ప్రభా 
నముగ ప) యోగముండును, అని ఇచట జాయపతి యభినవభారతి 

లోని అభినవగు ప్ర భట్టశోతుల యభిపాయమును చక్క_గాగు ర్రించి 
పొందుపజు చుట ముఖ్యముగా భఛావనీయము, 

న_్హనారంభమున సముచితీముగా నుండదగిన హాస్తపాద 

విన్యాసమును కరణపియోగమున యు_క్తవముయిన హ_స్తవిన్యాస 
(పకారమును నిరూపించిన పివ్ముట నే కరణముల లక్షణవినియోగ 
ముల (పదర్శనము హృదయ(గాహి యగును. అందుకే యీ 

శ్లోకముల భావము లానశే్యేక ములు, 

నమపాదం లతాహసావంగస్య చతుర్యశతా 
సాధారణమిదం నృత్యపృయోగారంభ ఇష్యలతే 

కరణేషారసి పాయో వామః స్వ్యాత్క్మటకాముఖః 

చరణస్యానువాదీ తు కరో వామేతరో భవేత్ Ya 



కరణములు 3ిణ౭ 

యదా వామకరన్యాదా పయోగః న్యా తదా పునః 

వక్షఃక్షే(తే విధాతవ్యో లతాహస్పస్తు దక్షిణః 
చ ర్ వ్ తు శంత్వ బాతుత్వాద్వ్వైప్టవం కేచిదూచి దే 

కరణాభినయే ష్వేషు హసో వా చరణోఒధవా 

పాధమ్యాద్దక్షిణః ప్యోకో విశేషో యత నోచ్యతే ౫౦ 

నృత్త పంయోగారంభిములో నిట్లుండవలెను, సవముపాద 
మున స్థితి ల తావాస్తకీతితో నుండుట) అంగము చతుర శ్రముగా 
నుండుట అనునది యారంభమున నుండుట సమ్మతము. కరణముల 

(ఇ యోగ సమయమున వామహ_స్తము కట కాముఖవిన్యాసమున 

సామాన్యముగా వఠయఃస్థలమున నుండవలెను. వామేశతరవమగు దక్షీణ 

వహాస్త్థము చర ణవిన్యాసము ననుసరించునదిగా నుండవలెను, వావు 

వా_స్తముసకె (పధమమున (పయోగముండునేని అపుడు దశ్నీణకర 

మును లతావా స్థముగా నొనరించి వతఃశ్నేతంమున గూర్చవ'లెను, 

కొందరు నైప్తవస్థానమునె సముచితముగా భావించిరి. అది చతు 

ర శ్ర స్థితికి త్రగియుండును గావున వారట్టభిమానింతుకు. కరణాభినయ 

ములలో నంగటను (పధమమయినందున వాసము కాని చరణము 

కాని దశ్నీణమె యగుట యుక్తము. ముందుగా కుడిచేతితో కుడి 

పాదముతో విన్యాస మారంభించుట యుక్తము, ఇవి సర్యకరణము 
లందును సామాన్యవిధి. ఖొన్ని కరణములలో మాము వామకర 

మునకు వామపహా_స్తమునకు (పాధమ్య ముండుట నిర్జీతము కావచ్చును, 

అట్లు విశేవము సూచికము కానంత నజ కంతట హా స్తపాదములు 
దశ్ష్నీ ణఅముల.,సట యొ ఇాస్ర్రుసమ్మాతము, 

అంగహోరముల కుపకరించునవి యని కరణములు నిరూ 

వీశము లయినవి. అవి యష్టోత్తర శతమనుట స్పష్టము, “వవముక్తా 



౩౧ల౮లా నృ శర త్నావలీ 

న్యషోత్తరం శతం” అని చేరుణా ననశేల ఇటు సలసాన్నా ని సూపుల 
మున ప్రయోజన మేమి? ఈ (పశ్న లుదయింసగా న్యు భావిం 
చుట యు క్షనము, అభీనయనన్తున్రగా నృ త్లమున్న ది కర్ణా! అటి 
నృ త్తీములో నీ కరణము లుండుట ప్రసిద్ధ మె, అభినయమున ఫలి 
నయ మునకు కొంత యంత రాల ముంకును. ఆ యంత రాలచ్చి. ౫ 
(పచ్బ్ళాదనమునశై యొక ప) యోగ మావకశ్యకము. అల్ శస్త్రాద 
యుద్ధములలో బాహు యుగములలో కరణముల (పయో మౌావశ్య 
కము, అంగ్యప యోగసౌ్టన మునకును కరణ(పయోగ మ శేశ్నీ తము, 
అగు నానావిధములగు ౫ ట్ర వారములు కొలను నా! వాని పర 
(క మములలో పరి([క్రమణములలో వేరుగా నేరు వేరుగా కొన్ని కరణ 
ముల (_ప్రయోగముండుట (పసిద్ధముగ నోచరించుచునె యున్న ది. 
అప్పు డీ యగోోతర నత ఖు యుసయోూగి యనలేము.. వ్రింత్ర గత్రిరి గ ర) బి 

ముగా నితీరము లావశ్యకము లగును, ఇచట అోత్తర శత మని యనుట నిరూపితములు కానున్న అంగపహారయులందు బీని పివి మో 
గము సూచించుట యగును. భరత ౫ంధమున గూడ అగోత్త ర 
శతమని యనుట గోచర మగును, అచట వనీ ఛానమి పరిగ్రావ్యాము, కొన్ని హపౌఠములలో భరతీ(ంధములలో నీ “అష్టోత్తరం శతం? 
లేను, 

న నములు చారీగనుట్సు నృ త్తీహూస్తములు అనునవి మా 
తక సర్వమూలములు. ఉత్స త్తికారణము, ఇప ని రణోన్స త్రి కార 
ఆము లని భావము. ఈ మాత్చి కాయోగమున కరణసుత్సే న్న మగు 
ననుట కరణముల మహాసామా న్య స్వరూపము. ఇంటూ అవస్థాన ము 
గతి యని రెంకు గలవు కరణ మి దయ నిరర్థ_ర్హ్యము, అందన ధ్ధానమునందు న్ధానకము కరములక్షు కాయమునకు నుప యోాగించును, 
గతిలో భారులుప ఊమోగిం దును, పూర్వ కాయగతిలో న్ఫ_్లపా స 

ma fl 



ములు డను లుఫకారములు, స్థల పతాకాదు లుపకారులు, 

కానుపు క రణము గల్భితిసమ్మిలిత మని భావము. కాగా కరణము 
లవ;ంతిము లగును. అయినను అంగహారోపయోగము ననుసరించి 
an అప న్లో ఇ * || థో అతల జ 
అననని తునుటు యుకృమని ల్ల్పర్య ము, 

శ , న్తః గ ధైశ క) మానుసార ముగా శలపుప్పాదుల లకుణ 

మిన వరా సను మాంనశ్వ్యక ము. 

అహో తరళశతకరణలక్షణాని 
lo) ఆని 

౧ తలపుష్పపుటం 

తలపుషృపుటం తత్స్యాత్ య (శ్రాధ్యర్థిక యా పదం 

సష్కాల్ర ముద్ర క్షి ణం పార్శ్వ వ్యావృత్మ్యా నమగొ కరో 

పరిప్పత్య్యా తయోర్వామం సస్నతం పార్మ్వ్యదూగతౌ 

వామ ససనమ శేతే స్యాతాం జ పుస్పపుటీ కలౌ 

తలసించ వపొదళ్చ కర్తవ్యః పో ర్త కల క్షణ? ౫౫ 

తమో a శ డేను వేయా ఒ్మత తలసంళరః 
ary 

రేస జృష్పుపుటం యే క్షం తలప్పష్పపుటం విదుః 

దల నర్యాత దిలేయాః కరణేషు నిరు క్రయః 
(7 mp అనాలి 

చీ నే న ర్తనారంభే దే వేభ్య: కుసుమా౦జలి:ః 

అనేసకరదేనేతి పూర్వమన్య వృకీ ర్రనం ౬౦ 

అంతే మంగలరూపత్వాద్గంగావతరణం మతం 

అమో త్రరళతకరణలశత్షణములు 
వ్ 

౧. తఅపుపష్పృ పుట ము, 

దశ్నీణపొదము అధ్యస్థ స క్షారీవిధానమున నిహ్కు_మింప 

నకు. కరములు శెండును పార్ణ్యవ్యాన ర్తృనమున సమగతములు 

కావలెను, వానిలో వామవాస్తము పరివర్హనమున సంనతీము 



త రత్నావలీ 
అణాల 

5౨0౦ నృ 

కావలెను. ఆ రెండును పార్గ్యగతము_లై పువ్పసుటాకృ్ళతి కలిగినవై 
వామవక్షఃస్థలమున నుండవలెను. పాదము తలసంచరవారీవ్థధాన 

మున నుండునట్లు చేయవలెను. ఇట్టిరీతి నుండుటను తలపుమ్సృపుట 
గ రణమ౧దుగు. త లఫువ్చవుట వమునుటలో తీల మను వక్ష దేశపద 

మున తీలసంచరవును ఇారిని గగోపీింపదగును, తీలసంఇభారమున 
పుష్సహట యుక్తముగా నున్నందున నిది తలసువ్పవమున్న నామము 
కలదయినది. ఈ విధముగనె కరణములం దంతట నిరుఫ్తలను 

(గ్రహింప వలెను. 

న ర్తనారంభమున దేవగలకు కుసుమాంజలి ఈ కరణమున 
సమరగ్సితమగును. కావున గరణముల నికూపణమున మొనటగా వీ 
తలపువ్సస్తట(ప్రకీర్తనము సముచితము. క్రరణముల యుపసంహార 
ములో మంగలరూప మసటవలన గంగావతీరణ ముండుట యు 
మని నాట్యవిదుల సతి. 

వామహాస్తమున సువ్ప్చపుటమును వార్శర్థిమున వొదము 

అ(గతీల సంచరముగను పార్శ్భము సంనతీముగ నుండగా తీ లసువ్సు 
పుటకరణమగును. ఇట్లు భరతుకు శలపువ్నసుటమును నికూవిం చెను, 
ఇచట నభిననభారతీ భాన మిట్లున్నది. నృత్తేము నం దంతటను 
సమ పాదతేలస్థితి హస్తద్వయము లతావా_స్తమున నుండుట ప9చుర 
ముగా నుండును. అనంతీరము అధ్యర్థిక చారీవిధానమున దశ్షీణ 
పాదనిమ్మ..మణము. దానతో సమకాలమున వా_స్తద్యయము 
వ్యాన _ర్హితమై దత్లీణ వార్ళమునకు (ప్రసరించును. అనంతరము 
పరివ_ర్తితీ కరణ వశేమున వామపార్శ(మున సౌన్టవముతో నుండును. 
హస్తము వామ స్తనశ్నే తమున పువ్చపుటకీతితో నుండును. అగ 
తేల పాదము పువ్చపుటము అనువాని సంబంధమున తలపుహ్పసుట 



£1) “కరణములు 83౫ 

మగును. రెండు పదనులలోని వక చేశముల కలయిక వలన “తల 

పఫవ్చపుటము సిద్ధమయినది. ఇక్షు యితరము లందును నావు 

వాసన లభభ్యూహ్యాము లగును. ఇట్టి అభినవ భా వార్లమును జాయ పతి 

స్వీకరించి నిరూపించుట ఛావవీయము. 

కరణములు వాక్యాన్థాభినయముననే (పథానముగా నా 

ఆయోజితీములు కావలెనని, ఏకవాక్య తా సంపాదనమున కయిన-చో 

పదాన్ధాభినయమున నివి యుక్షములగునని యిదివరలో సూచిత 

మయినది. 

కొన్ని కరణముల నాచరించి యీ కరణ మొనరించు 

నపుడు పూర్వపూర్వకరణములలోని వహా_స్తపాదాదులు త్య_క్షవ్యము 

లగును. ఉత్తీరకరణము నందలి హూస్తపాదాదు లాదాతవ్యములు 

నగును. అవుడు వర్తనాక్రమమున పూర్వము త్యజించుట కాని 

అతుటితముగా నుండునట్లు ఇతరము గ)హించుట కాని సంపన్నము 

కొవలసియున్న ది. ఇట్ట దంతయు నృ _త్తిచార్యగోవిత మయిన. 

తత్వము. '' నృత్తాచార్యులకు మాత ముఫయోగించు రీతి దీని 

విస్తర మవేన్సీతముకాదు. అయినను యధావసరముగా నిరూపించు, 

టయు యుక్తమె. (గంధమునందు నవి నూచితములగును. అధ్య 

ర్టీకా స్వరూపము చెప్పునపుడు 'సవ్యపాదమునకు వెనుక -వామఫాద 

మున్నపుడు దాని యవసరణ ముచిశమగుట యున్నది. అయే కని 

పీక తెందలగు నంగుళులు లోపలి భాగమున ఆవంర్తితేము లగు. 

నపుప -- అనియు, “క నిష్టా తాదులు వెలుపలగా [క్రమమున ఉద్వర్తి 

తము లగునపుడూోి అనియు, నా యా స్వరూపక ధనము లందున్నది, 

ఇచటి వ్యానృ త్తే పరివ_ర్హోనములు త్య క్షవ్యాచాతవ్యవిశేవములనె 

నిరూపీించుట స్పష్టముగానె “యున్నది. ఇక్షై యవి యుండగలనవు. 
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కీంంపవ లెను. 

అం (కాం త ౦ 

కృత్వా చారీమపక్యాంతాం పొత్యమానం సికుంచితం 

పృషతః సాపయిత్వాంఘి9పు రత సం [వపసారయగ్ © థి శాన 

వ్యావ ర్తితేన నిష్కాఏంతమాక్షవ్రపరివర్తితం 

కరం వక్షసి తద్దిక్కం విదధ్యాత్మటకాముఖం 

యదాంగాంతరమ క్యేదం తదా (కాంతముదీరితం ఓ ౫ 

ఆలే న (రౌ 0 త ము, 

అప(కాంశీభారి నాచరించి పాత్యమానచరణమును 

పృష్యతః నికుంచికే మ?” గూర్చ న లెను. షృష్టుతః కుంచిత మయిన 

పొదమును ఆకర్షించి పురోభాగమునకు (పసారిత 'మొనర్చ వలెను. 

వీమ్మట హస్తములను విచలిగిములనుజేసి వ్యావర్శితవిధానమున 
దేవాక్నే(తముసండి వెలువడజేసి మరల పరివర్తితవిధానమున' 
వాస్తమును వయః స్థలమున నదే దిశగా రటకాముఖముగా జేయ 

వలెను. ఇనశ్లై అంగాంతీరమున గూడ జేయునది. అప్పు డది 
కాంత మను కరణ మగును. ఉద్ధతపరశనుము నందు దీనిని వినియో 
గింతురు.  భరతలతేణము దురావ్యాముగా నున్నదని అభినవుడు. 
స్పష్ట మొనరింపగా త ద్భావమును (కోడీకరించి జాయనుడు న్లోక్రీక్ర 

రించెను. ఇన్లు నానాస్టలములం దభినవానుసరణ మున్నది. అది సర్వ 
మభినవ భారతీపరిజ్ఞానగమ్యు మనుట పునరుక్క మయిన నావళ్యకము. 

శ ఛిన్న ౦ 

వై శాఖస్థానకం యత ఛిన్నా స్యాత్క9మశ॥ కటీ 

ఆలపద్మ స్తధా పార్గ్వక్షేతే తస్యాః కరో భవేల్ 

తతాలభంజనే ఛిన్నమంగన్య (పతిసారణే 
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3. ఛఇన్నము 

బందు వై శాఖస్థానక మున్నది. (కమముగా కటి భిన్న 

మగుట యున్నది. అలపద్మహస్తము కటిపార్భ్యశే (తమున నుండుట 
యున్నది. ఇది ఇన్న కరణము, దీనిని అంగపితిసారణములో తాల 

భోంగములో వినియోగింతురు. పార్టి భాగముల నమనోన్న మనములచే 
at) 

కటిచ్చేద మూహింపవలెను నమనోన్న మనములను పర్యాయమున 
నొనర్పవలెను.  కటిపార్వవ్నేతిమున నట్లుండుట కటిచ్చేదము 
కోరతీలమున నంగుళు లానర్తనము పొందుట యను అలపల్లవము 
గావ్యాము. అది యీవద్గ తాగత ప ర్యాయమున వా_స్తద్వయమున 
(సయు_క్రమగును, వెశాఖస్థానకమికూడ  కటిచ్చేద యగుటయు 
నిందు థావనీయము, దీని వినియో” (ప్రయోగము స్పవ్టము, 

౪, సమనఖ౦6 

పాదౌ నమన ఖక్లిష్టా స్యాతాం య(త లతాకరౌ 

స్వధా వావస్థితః కాయః స స్యాత్సమనథాభిదః ౭0 

నృత్యవృవేశనారంభే వినియోగోఒన్య సంమతః 

జపాదివిషయె (పోకో విచారవిముఖై 8 పశై 

పృలంబితావితిపోకా భరతేనాత యే కరా 

తౌ దోలాలితిమన్యంతే య త్తత్కేచిన్న సాంప్రతం 

శూశై కవిషయావేతావితి మన్యామహే వయా ౭౫ 

౪. నమన ఖ ము, 

ఇందు పాదములు సమనఖశ్గీహప్టము లగును. లతావాస్త 

ములలో హస్తము లుండును. దేహము స్వభావావస్థితముగానుండును. 
ఇట్లున్న నిది సమనఖ మను కరణ మగును. నృ త్త ప వేశసమారంభ 

ములో నీ సమనఖకరణ వినియోగ ముండును. కొందరు జప్యమంగ 
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లాడి వీషయమునగూడ సమునఖకగరణవినియాగము పలికిరి. ఆ వలి 

కినవారు విచారవిముఖులు. దీని లతణకధనమున భరతుడు-“శక్లిస్టా 

సమనఖౌ పాదా కరా ఛచావి పలంబితౌి”అని యనెను. ఇచటి (పలం 

బిత పడమునకు ఖొందరు దోలాహ స్తములను నర్థము చెప్పిరి. అవి 

యు క్రృముకాదు. (పలంబిత కరము లనగా లతాహస్తము లనియే 

ఛావింపవలిను. ఈ స్థలమున నభినవ ఛారతి యిట్లున్న ది, “పలం 

బితక్షరావితి లతావాస్తై మంఠవ్యా నతు దోలావాస్తా తయో రేక 
విషమయయో ర్యత్రవ_రనాయా శ్చాతురశ్ర్య్యభంగ హేతు త్వాత్ తిర్య 
శ్చాసారితౌ చైవ పార్య్వ్యసంస్థా ల తాకరా” దీని యర్లమిట్లు భావ 

నీయము. (ప్రలంబితకరము లనుట లతావా స్తము "లని భావింప 

వ లెను. దోలాహ సములు అని భావింప రాదు. ఏకవివయమనులయిన 

వాని వర్తనము చాతుర (శభంగ హేతు వగునుగచా ! పార్ళషగత 

ములు తిర్యక్స )సారితము లగునని లతొహ స్తములని లతణము. 

అభినవభారతిలో “తయో శేకవివయ. యూ$ిఅని యుండగా జాయ 

నుడు “కో శకెకవిమయా నేతౌ” అని (వాసనను. అందువలన అభి 
నవపాఠము “తయా? శోకవిషయయో?” అని యుండదగును. అభి 
నవభారతి సీధమముదణములో ద్వితీయముద )ణములో గూడ 
త్ర గరా రేక నివయాలి”. అనియే యున్నది. “ోఅకన ర రనాయాః 

చాతుర శ్ర్య భంగ హేతుత్యాత్ ”అని అభిన వపం క్రి వకవిషయముగా 

నుండునది చాతుర్యశ్య భంగ హేతువని యభినవుడు భావించి.యుం 
డునా? దోలాన ర్తసము భంగ హేతునని లతావాస్తము భంగ 
హేతువు కాదని యచటి భావమై యుండునా ? 

దోలావా_స్తములు శోకై కవినయములనియ్ మేము భావిం 
తుము. భరతుడు నిరూవించిన కరములు దోలాహ _స్తములుకావుం 

లతావా_స్త్రములె అని భావసారము. 



కర్ణ ములు శి౨౫ 

౫. అ౦చిత౦ 

ఉక్షోఒర్హస్వ స్తికే హసో దక్షిణో యన్స ఏవ చేత్ 

వ్యావృత్వాా పరివృత్స్యా చ నాసా దేకేఒలపద్మవత్ 

అంచితాం|ఘ్యనుసారీ స్యా తదంచితముదాహృతం 

ఏతస్య సమ్ముఖీనాత్మవిషయె భృశకౌతుకాత్ ' 

వాక్యార్డే వినియోగః స్యాన్మతో నిర్వీర్హనాత్మ కే ౮౦ 

౫, అ౦చిత ము, 

అర్హస్వస్తికమున నిరూవితమయిన దఠ్సీణవా_స్తము న్యా 

వృశ్తికలదై పరివృ త్తికలదై అలపద్భమువశె నాసా దేశమున నుండు 

చేని అంచిత పాదము ననుసరించి యుండునేని అంచితకరణ మగును. 

స్నిని అత్మృసామ్ధుఖ్యముకల వాని విషయమున వినియోగింతురు, 

స్వాతిశయ కౌతుక ప్రధానమయిన వోక్యార్థమున వినియోగింతురు. 

నిర్వర్శనాత్మకమగు వా క్యార్థమున వినియోగింతురు. 

-ఈ అంచితకరణము నిరూవించుటకు పూర్వము అర్హస్వ స్తిక 

కరణమును భావించుట యు క్తము, సం స్తికచరణము లుండుట దక్ష 

ణము కరిహు స్తముగా నుండుట నామహా_స్తము వతుఃస్థానమున నుం 

డుట అర్హస్య స్తిక ౫ రణ స్వరూపము. ఇచట కరివా స్త మనుటకు కటి 

హస్తమును కొందరు భావించిరి. ఈ యంశ మర్ధస్వ స్తిక కరణ లతు.ణణ 

గనధననమయ మున స్పష్టము కాగలదు. 

అర్జస్య_స్టిక క రణములో నిరూపితమయిన కరిహ_స్తము 

వ్యావ _ర్తితశ రణమున నాసాశ్షేతీ)మున నుండగా అంచితకరణమగు 

ననుట యు కము. అసు డడి యలపల్ల వాకృతి కలదే అంచితోదంచిత 

సారణాను కారీ యగును, గావున అంచిత మనుట యు కము. 



కత టు నృత్తరత్నావలీ 

సర్వవిధములయిన అభినయహా స్తములకును నానావిధకరణ. 

ములకును వాక్యార్ధాఖీనయమునం దె ప) యోగము యుక్తము. ఇష్ట 

లము వ_ర్తనా(పధానమునకు శేవల నృత్త ప్రధాన మునకు వా క్యార్దాభి 

నయ పర్యంత స్థితి యక్క_అలేదు. అట్టిది ప్రధానముగా నృ_త్తమున 

(ప్రయోగము పొందగలదు. ఇందు కొందరి ఛావశేదము నిరూవిశతము 

కాగలదు, 

కరణలత,ణములను యధోే దేశముగా జూాయపతి నిరూ 

పించను, భరతీకమ మిందు మారిన ది, అట్టి కనువివరిణామమున 

విశిష్టభావ. మేదియులేదు. ఇట్టి మార్పువలననె అంచిశీ కరణము 

గుర్తించుట కర్లస్య_స్తేకము గుర్తించుట ఆవశ్యకమయిన ది. ఇట్టి 

రీతుల సమాలోచన మావశ్యకము కాదు. 

౬. శకటాన్యం 

పా దేనళకటాస్యాయాం సమంహ_స్టం (పసారయేశ్ 

తద్దిక్కమపరం కుర్యాద్వక్షస్థం కటకాముఖం 

యత్ర స్యాత్ శకటాస్యం తత్ (కీడాగోపాలఖేలనే 

అభ్యధత్త కరాన(త భట్టతండుస్తు శేచితౌ 

పాదావాదాయ హనాభ్యాం ద్విచ్రీః కుర్యాద్ద తాగతం ధా 

శకటాకారొతాం బిధదితి కై ర్రిధరం మతం 

౬ గకటాస్యము. 

శకటాస్య యను చారీగతిలో నిన్టేశించిన పాదముతో 

సమానముగా హా_స్తమును (పసారితము చేయవలెను. కెండవవా స్ప 

మును కట కాముఖముగా నొసరించి యా దిశగా వతుస్థ మగునట్లూన 

రింపవలెను. ఇట్టిడి శకటాస్యకరణము. కిడాగో పాలుని ఖేల నమున 
నిది వినియు క్త మగును. చిన్న తనపు ఆటలలోనున్న బాలగోపాలుని 



కరణములు కిశి౭ 

డ్రీడానుకారమున నుపయోగించును. ఇచటి వినియోగము సూచించు 
టలో “*తధావిధ బాల క్రీడాది వివమయే” యని యభినవభారతిలో 
నున్నది, తేదనుసారమున “కీడాచే బాలఖేలనే” అను పాఠ 

ముండుట యుచితమని కొందరి భావము, సంగీతరత్నా కరమున 
గూడ *తాదృ కే చాల ఖేలి కేయని యుండుటయు నిందు నిదానము. 

నిషణ్జూంగు డై తలసంచర చరణము పసారింప జేయు 

'టయు ఉరము నుద్య్వాహిత మొనరించి శకటాస్య వారి ననుకరించు 
మటయు శక్రటాన్యకరణ బత్ణముగా భావించుట భరతో క్రి. నివ. 

ఇణ్లాంగత = నిస్సమిాకృతముగా నంగ మునరించుట్క, పదములు జాను 

సమస్థితము లగుట, గుల్భ బేశమున పాదము కుంచితమగుట (ప్రసారి 
నమగుట యిందుండును. తత్స్పహితముగా రెండవహా స్తము వతు 

మున కటకాముఖముగ నుండవలెను. ఈ సన్ని వేశమున శకటము 
నుత్నేపింపదగును. నెట్టవచ్చును. బండిని తోయుటవంటి "బాల |క్రీడలు 
కల భాణికాది ఏషయమున దీని [వయోగ ముస్నది. 

౬. కటి చ్చి న్న ౦6 

పార్శ్వాభ్యాం భృమరీం కృత్వా మండలస్థానకం భజన్ 

దధచ్చిన్నాం కటిం ఛాయామలపద్మ పతాకయోః 

న్కంధే చ విదద్ధ్హస్తం కుర్యాదంగాంతరేణ చ 

ద్విశృ్చతుర్వా కింయో యత్ర తత్కలిచ్చిన్నమిష్యతే 

విస్మయాత్మని వాక్యార్డే విద్భిరేతద్విదీయతే లా 

౭4. కటిచ్చిన్న ముం 

పార్ళ్యములచే భమరి నాచరించి మండలస్థానకమున 

నుండ వ లెను, పిమ్ముట భున్న మగు కటిభాగమును అలపద్భుచ్భాయను 

'వ తెకచ్భాయను ధరింపవలళెను. న్యంధమున వాస్తము నుంచ 



కదారా నృ తర్ త్నావలీ 

వలెను, అంగాంతరమునగూడ నై చేయవలెను. ఇట్లు రెండు పర్యా 

యము లొనరించునది. నాలుగు పర్యాయము లాచరించునడి, అపు 

డది కటిచ్చిన్నకరణము కాగలదు. దీనిని విస్తయాత్శక మయిన 

వాక్యార్థము నందు నృ త్తవిదులు పయోగింతురు. ఇచట లత.ణ 

వాక్యములలో “ధాయాం అలపద్భ స తాకయ్యా” అనుట పల్లవ 

పా_స్తమని గుర్తింపవలెను. భరతు డీ స్థలమున పల్టవహా_స్తములనె 

పలికెను, అభినవఫారతి యిట్రి భావముని సూచించెను. దానిన 

జూాయపతి స్పసష్టముగ గుర్తిం చెను. కటిమధ్య భాగమిన వలనముండగా 

కటిచ్చిన్న మగును. ఇది పర్యాయశః ఉండవలెను. పతాఠకహస్త 
ములు మణేబంధనము_క్రము లగుట పల్లవము లగును. కటి పర్యా 
యశః ఛిన్నమై యుండగా బావూవుల శిరమున == అగ భాగమున 

పల్హవము లుండగా అట్లు పునఃపునః కరణముండుట కటిచ్చిన్న 

మగును, 

దీని యోజనము నభినవభారతి యిట్లు వాగిసినది. (భ్రమరీ 
చారీ గతి జప ర్యాయమువ పార్శ్గద్యయ(భమణ మొనరించి మండల 
ధ్థానకమున నుండి ఇవు శిరస్స్పునండు ప తొ కాల పల్లవ చ్చాయ 
ద్వితీయమయిన పల్గవవా _స్తమును ప ర్యాయద్యోయవమున ధరించి కూర్చు 

ఇ Mn { ¢ న లను. అన్యాంగమున గూడ నిశ్షై యొనర్వుసది. * తి్రశ్చతు ర్యా 

వైవ క్రియా” మూడు నాలుగు ప ర్యాయము లయిన నికు (క్రియ 
యుండదగును. విసృయ(ప థాన నాశ్యార్థ మభినయించుటలో దీని 
(పయో? మున్నది, వినయ పా) ధాన్యము నిరూవించుట కె యిందు. 

అలపల్లపము, చెప్పుటయు నుండును. 

త లా డద టితం 
యు టట 

' యస్మిన్నుద్దట్టితోవం ఘీ కృమాత్సార్మ్వే చ నన్నతే . "| 



42] కరణములు తకొ 

వత్తతాలతలౌ హస్తావేతదుద్దట్టితం మతం 

ఊత న్య (ప వ ఎవానందనృ త్తేఒస్య (వయోగః పరికీర్హితః 

౮. ఊదటిత ము, 
ఖుట 

ఈ కరణమున పాదము లుద్హట్టితము లగును. పార్మ్య'భాగ 

ములును కమముగా సన్న తేము లగును. హ స్తతలభాగములు తెల 

విధితో నుండును. పాదతలా[గమున నుండుటయు, భూమియందు 

పార్టి భాగముల నుంచుటయు, హస్తములు తాళము వేయుట కుద్యత 
a0 

ములై యుండుటయు నిం దున్నే యము. మరల రెండవపాదము ఉర్లట్టి 

తమై (క్రమముగా పార్శ్యములకు నమనము కూర్చుటయు నభ్యూ 

వ్యాము. “(పమోదవిషయ మేతత్ ” 

ణా నికుటకం౦ 
ర 

మండలస్థాన కే సితాః చాతురశా9కదనంతరం గ్ న 

హ నముర్వేషితం సవ్యం స్కంధోద్రేశే నికుట్రయేత్ జాం 
అలో (ha) ఏ (ఆ) 

తమేవోదటితం పాదం కుర్వాదాాను౦ యధాసితం 
యము అ థి 

పాణిపాదమధావిద్ధవ|కవరనయా కరం 

తమేవ చతుర్మశం చ త స్యెవ సనసమకాలతః 

అంగం నికుట్టయే దన్యత్పూర్వ వ ద్యత తత్ప్కృతం 

నికుట్టకం ముహుర్వాక్యే స్వన్య శాఘా(పధాన కే డా 

అలపద్మ కనీయస్య్యాః పతనోత్పతనాత్మకం 

నికుటకమిహ జేయం స్కంధే కోహలనమ్మతం 
బ జ 

కా నిికుట క ము, 
యు 

చాతుర్యశస్య వునుసరించిన విమ్మట మండలస్థానక మునం 
లో 

దుండి సవ్యహ_స్తము ను ద్వేస్ట్రిత మొనరించి స్కంధ(ప బేశమఃన నికుట్టి 

తముగా నొనరింపవలెను. “*ఉన్నమనం వినిమనం స్యాదంగస్య 



౭80 నృత ర త్నావలీ 
వి 

నికుట్టనం” అని కోవాలనచనము. అంగమును పై శెత్తుట ఉన్న 

మనము (కిందికి దింపుట వినినున మని గుర్తింపవచ్చును. మండల 

స్థానకమునందున్న వానుపాదమునె యుద్దట్టి న మొనరించి యి ధాస్థిత 

ముగ చేయవలెను. సాణిపాదను య ధాస్థితముగ నుండగా ఆవిద్ధ 

వక్శవ_రృనమున హస్తమును చతురశ్రముగ గూర్చునది. అవిద్ధవ్యక 

వర్తనమున కరము చతురశ్రముగా నున్నపుడె అ సమకాలముననె 

అంగమును నికుట్రిత ఊునరింప వ లెను, పూగ్వనమునలెనె అంగమునకు 

ఉన్న మన వినిమనము లుండునట్లు కూర్చవలెను. అపు డది నికుట్టక 

కరణ మగును. స్వశ్లైాఘా.పధానమయిన పునఃపునః (పయోగించు 

వాక్య మభినయించుటలో నీ కరణ ముపయు క్త మగును, అలపదు 

హస్తమునకు సంబంధించిన కనీయసి - చివరి. వేలు పతనోత్సతన 
ముల స్వరూపమున నుండుట నికుట్టకనుని అది స్కంధ(ప్ర చేశమున 
నుండదగునని కోవాబమతము. కోపూల సమ్మళము,. 

ఈ కరణము నందలి భావము సర్వ మభినన భారతీ పనూ 
తము. అంగముయొక్క_ ఉన్న మన వినిమనములు నికుట్టమని సం భా 

వించినందున అలపల్లవహస్తముయొక్క- కనిష్థాంగులి పతనోత్పతన 
(ప్రకారము నికుట్టన మగును. భిరతగ9ంధమునగూడ భావ మిస 

పరిగాహ్యూము, అర్హనిక్షుట్టగము వెపునపుడు భరతుడు పాదము 

లంచితములగుట నిమాకించెను. అపుడు పొదమునరును ఉద్హట్టత 

కూపత యున్నది. పాదశతలాగముననుండి పాగ్గీ భాగమును భూమి 
లం 

యందు నిపాతిత మునరింపగా ఉగ్గట్టిత మగును, మండల స్థానక ము 

నందుండీ స్వ బావాుకిరోంతరమున హస్తములు నికుట్టిశము లగుటయు 

పాదములు నికుట్టితేము లగుటయు నికుట్టక రణము, అంగ ద్యయ 

మున పర్యాయ ప్రయోగ మావశ్యాశము. దవ్నీణహ_స్తమున (ప్రయో 
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గముండుచో దశ్నిణపాద మె వామహస్తమున పయోగముండుచో 

వామవాద మె (పయుకృనుగును. కాగా ఛా వార్థ మిట్లు సిద్ధమగును. 

మండలస్థానకమున నుండి చాతుర్యము నవలంబించి తదనంతరము 

ఉ ్వేష్టితకరణమున హస్తము సారించి స్కంధళిరమున నికుట్టిత 

మొనరింపవలిను. ఆ పాదమునే ఉద్హృట్టత మొనరింపవలెను. నామ 

హస్తము నావిద్దవక)వర్హన విధానమున చతుర శ్రీ కరింపవలెను, 

ఈ చెప్పిన విధమున నె రెండవ యంగమును సమకాలముననె నికుట్టి 

తము చేయవలెను. ఇట్లు అభినవు డా యోజన మొనర్పగా జాయనుడు 

త్లోరీక్రరిం చెను. అత్మసంభావనా (పథానమగు వాక్యార్థ మభినయింప 
వలసియున్నసు డీ కరణ ముపయు క్త మగుమ, 

౧. లఅలిత ౦ 

కేశబంధనితం బాఖ్యహ స్తయోరనుసారతః 

అసకృదక్షిణం హ సమపవ రితమాచరేత్ 
౧ అని nr | 

పొదం చోదటితం కుర్యాద్వామ।ః కథికరః పరః ౧౧౦ 
ఖుట 

ముహురంగద్వయేనై ష యత తల్పలితం మతం 

సా్యాన్నృత్యనృ త్తయోరస్య పయోగస్సవిలాసయోః 

౧౦. లఅలిత ము, 

కీశబంధము నితంబము అను వాస్తముల యనుసారమున 

దశ్నీణవా స్తమును మజలమణల నపవర్డితీ మొనరింపవలెను. పాద 

ముద్దృట్టిత ము చేయవలెను. _ నామవాస్తము కరిహ_స్తముగా నుండ 

వలను, ఇట్లు వాటిలమణుల. అంగద్భయమున నీ విధాన మనుసరించు 

నది. ఇట్టది లలితము కాగలదు విలాససహితములయిన నృక్య 

నృ త్రములం దు లలిత కరణ ప ప) యోగ మావశ్యకము. 
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వామము కరిహ స్తమె దశ్నీణము వివర్తితమై పాదము 

బవాుస; కట్టిత మె యుండుట లలితకరణము, వామము సమున్న తయె 

లతాహ_స్తముగా పార్శ్యమునుండి పార్గమునకు విలోలితమై యుం 

డుట యుదవ్నీణము వివిధముగా వ ర్తితమగుటయు నితంబహా_స్తములు 

చాహూశీర్ష వినిప్కాశ్రంతములగుటయు “శీసబంధవా సములు క్షీర బశ 

విసిపూ-ంతేమ్ములె పార్ళ్వోట్టిత ము లగుటయు నభిన వానుసారమున 

'చెలియవలయును. ఇట్లిందు నృ త్తవా_స్తయోజన మున్నది. వర్తనాంత 

మున క్రరిహుస్తము హస్తానుసారమున పాదము నికుట్టితము. ఇసు 

యిత రాంగమునగూడ యోజనీయము. ఈ కరణము సవిలాసనృత్తీ 

విషయము, కావున లలితము. 

౧౧ వలిత౦ 

అపక్కామతి దేహన్య క్షేత్రాత్చూచీముఖే కరే 

సూచీపాదోవ్యపక్సామే త్తద్రిక్కో భృమరీ తతః 

పునరంగాంతరేజై వ యత తద్యలితఠి మతం ౧౦౫ 

౧౧. పలితము 

సూచీముఖహా_స్తము శరీరప బేశమునుండి యప(్రాంత 

మగునపుడు నూచీ పాద ముకూడ అషగాొంతము కావలెను, పిమ్మట 

తద్దిక్కముగా (భవురి యుండవసును. ఇక్తై అంగాంతరమున గూడ 

నొనరింపవలెను. ఇట్లుండగా నది వలితమనుట మతము, ఇందు 

(భమరికా చారీ క్రియానంతరము తి9క్రపరివ_ర్తన మావశ్యకము. (తిక 

వలనమున్న ౦దున వలితము. 

౧౨, లీనం 

ఊర్వమండలినా కృత్వాగతతో వర్హనయానయోః 

వక్షఃస్థలేఒంజలిం కుఠ్యాత్ శిరో య(త నిహంచితం 

తర్తీన మితి విజ్లేయం పియాయాోః ప్ఫార్థనం (పతి 
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౧౨. లీనము, 

లీనకరణమునందు జొర్ల ( మండలరూపములయిన నృత్త 

వా_స్తములను మొదట పీయోగింపవలెను. అనంతరము వాని వర్తనా 

(రముమున వక్షో దేశమునందు అంజలిహ స్తమును కూర్పనలెను. 

ఇట్టుండుటయె పతా కాగవాణమునకు పి) యోజనము. అంజలిహ స్త 
మును నలిసీపద్మకోశ న_్హనమున సంపన్న ముచేయుట యుక్తము 

కాదు, ఊర్ల (మండలవ_్తనముననేె సంపాదింపవలెను. అపుడెపతాొ 

కావా_స్తములకు స్ఫుట(ప్ర యోగము ఆఉపపన్న మగును. ఇచటి అంజ 

లిని పతాకాంజలి యని భరతు డనెను. ఇట్టనుటవలననె జొర్థ 

మండలవ_ర్తనమున పతాకాన్సుటత యుండవలెనని ఛాసించును. 

ఇది లౌకికమయిన అంజలికాదని నూచించుటకు *ీవ తాకాంజలి” 

యని భరతు డనెనని భావించుట యు కృముకాదు. లొకికాంజలి 
శంకాశమనము యు కృఫలముకాదు. *లోొకికాంజలి శంకాశ మనంతు 

సతి తాంధతిే తుచ్చఫలం”” వాక్ర్రీయ పఫపలముండగా లొకికనంకా 

శమనము చెప్పుట తుచ్చఫలమె. ఇట్లిడి హ_స్హవిధి. పిమ్మట శిరము 

నిహంచిత మొనరించుట యుక్తము, నివాంచిత శిరోయోగమున 

అంసకూటముల నిహంచిత త్యముండుట నూహింపవ లను. బ్రట్టుండగా 

నిది లీనకరణ మగును. దీనిని (ప్రియావార్గనోేశమున వినియో 

గింతురు. (ప్రియుపోర్లనా వాశ్యాన్థాభినయమున (పయోగింపదగును, 

అంజలి వత్షుస్టము కావున చేవతాపణామమున దీని (ప్రయోగింప 

రాదు. చేవతా పణామమున అంజలి శిరస్థమగుట తంథతసిద్ధము. 

౧౩. స్ట్ లిత౦ 

గమనాగమనే దోలాపొదపాదం సమాచరేత్ 

తద్వద్చాహుశ్చ తద్ది క్క హంనవపక్షోపలక్ష తః ౧౧౦ 

ఎవ మంగాంతరం యత స్టలితం తదుదాహృతం 
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౧౩. నలిీిత ము, 
ఘు 

గమనాగమనములను దోలాపాదమునకు సంబంధించిన 

పాద(పసారము ననుసరించియుండవలెను. వోలాపొద గమనాగమన 

సమనాలమున నె బాహువులు హంస పతసముప లవ్నీతీములు కావ లెను, 

గమనాగమనము లేదిశగా నుండునో పహాంసపత బాహావు నా దిశగనె 
యుండవలెను. ఇన్ష్లై యిత రాంగమునగూడి గమసాగమన యు క్ష 
ముగా నంగవిధాసము కూర్చునది. ఇట్లుండగా నిది స్టలిశ మను కరణ 

మగును, 

౧౪. చకమ౦0డల 0 

స్టలితా ప్రధమం చారీ దోలాంచిత బోహుకోః 

పూర్వకాయో నతో యత చక్ళద్భమణం భవేత్ 

అభ్యంతరావ వే ధేన తద్విద్యా చ్చ(కమండలం 

౧౪, చ షకమ౦డ లము, 

పిధమమున స్టలిత చారియుండుట విమ్మట దోలాలంబిళ్ల 

బాహుుకమయిన పూర్యకాయము నతీముగా నుండుట, నిమ్మట 

అభ్యంత రాపవేధమున చకాాకారమున భమణముండుట చక్ర 

మండల కరణమున నుండును. ఇందు మొదట అడ్తత చారి యుండును, 

అతః పృష్టత! పాద మగ్యాతలసంచరముగా నుండుట అడ్డిత 

వారిలొ కలదు, ఈ కరణము ఉద్గత పరికగమణ పరివ్కురణాది. 

విషయమున పశయుక్ష్హమగును. 

౧౫. నివేశం 

మండ లన్హాన కం వక్షో నిర్భుగ్న మవహిత్తకః ౧౧౫ 

కరో వక్షస్థతో యత నివేళో గజవాహనే 
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౧౫౨ నివేశ ము, 

ని వేశకరణమునందు మ౭డలస్టానక ముండుట వత్షుము 

చిర్భగ్న మగుట, అవహిత్లే కక రము వక్షస్థితమగుట యుండును గజ 
శావానాది విషయమున నివేశకరణముచే (ప్రయోగ మాచరింప 
దగును గా(త్రమునకు విశ్రమణము లేనందున ని వేశకరణము సంగతము 
వతుము నిర్భుగ్న మగుట = స్పష్టము నిమ్న పృష్టము నిర్భుగ్నాంసము 

సమున్నతేము నగుటగా భావనీయము మండలస్థానక మనుట ఐఎద్భ 
మండలమని భావము ఐందగిమండలమున పాదములు చతుస్తా 

లాంతరితములుగా నుండుట నభ్యూహీంచునది. 

జీ ౧౬. స్వ స్తీ కం 

నిష్క9మయ్య కరొ యస్మి న్ను ద్వేష్టిత పురస్సరౌ 

వ్యావర్తనే సహోత్తుత్య కరయోః పాదయో రపి 

న్వ స్తికౌ యుగపతు్క్క ర్యుః తత్స్వ స్పిక ముదాహృతం 

అపరాన్వేషణే వేగే నిషేధే చ (వయజ్యతే ౧౨ 

౧. స్వ సీ క్ర ము, 

హస్తములు పాదము లేకకాలమున స్యస్కికమున నున్న 

స్యస్కికకరణము కల్లును. ఉదేప్టితపురస్సరముగా కరములను 

న్మిష్క-మింప జేసి వ్యావర్కనమున నుత్లుతితో కరములకు పాదములకు 
యుగ త్కాలమున స్యస్పికరచన మున్నవో స్వస్తికకరణమగును, 

కరణ సమకాలమున నెగిరి వాస్త పాదములకు స్వస్తిక ము రచింప 

వలెను. ఇది అపరాన్వేపణమున వేగమున నిషేధమునను (ప్రయుక్త 

మగును. యుక్రాన్యేషణ నిషేధ రాభస్వరూపమయిన వాక్యార్థ 

మభినేత న్య మగునేని స్వస్తిక కరణ పయో మావశ్యకము. 

కర ణార్జు లీకరణము నీ విధముగా నభిమానించిరని భరతోక్రి 
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కరణార్జులనుట వాక్యాన్ధాభినయలత.ణము, నృత్రాంగహారరూ పము 

లయిన గతిపరి[కమాది స్వభావరూపములగు (కియలన్ని యు సర్గ 

వంతములు, ఒక్కొక కరణమధగమున నట్లు నిరూకించుటచే భంగి 

వచనమున _ (పతిపాదించుటచే సర్వ్యకరణములకు (ప్రయోజనము 

సూచించినట్టగును. 

౧౭. నూవీకరణ ౧ 

ఉత్థావ్య స్థావ్యతే సూచీచరణో ఒస్పృప్ట భూః పురః 

తద్దిక్కః కటకో వక్షన్యన్యః +ీరోఒలవల్లవః 

యస్మి న్నంగాంతరేణై నం తల్ ........ విస్మయే 

౧౭. నూచీకరణ ము. 

కుంచిత ముగు పాదమును ఎపశెత్తి భూమిని స్పృశింపకుండు 

నట్లుగ నె కూర్చవలెను, వతుస్ణలమునందు తద్దిక్కముగానోక హస్త 

మువు కటక మొనరివవవ లెను. అన్య హస్తము సలపల్లవముగ 

గూర్చ్పవ లెను. అంగాంతీరమున గూడ ని్లు యాచరించునది. హస్తము 

లిట్లు పయోగవశములుగా నుండుట యుక్తము, దీనిని నిస్సయమున 
మెట్, వాల 

విని యోగింతురు. 

౧౮. సూచీ విద్దం, గలా. అర్హ సూ చీ, 

అల్లో దో న అలో సూచీ విద్ధి 2 గ్రపార్మ్వన్దః వక్షస్థః కటకాముఖః 

వక్షవంచితకోఒనో్యఒర్థచం|దో వా కటి మాశితః ౧ ౨౫. 

హస్తః స్యాద్యత చింతాదొ సూచీ విద్దం తదిష్యతే 

అరాంగేన కృతే సూచి న్యర్లసూచీ నిగద్యతే 
థి దో 

౧రా- నూభీవి ద్ద 0. 

సూచీ పాదము అన్య పార్టి గత ముకావ లెను. కట కాము ఖము. 
a) 

వతుస్థము కావలెను. రెండవ హస్తము కటిగతమై పతువంచిత కముగా 



కరణములు 332 49] 

గాని అర్హచం(దముగాగాని యుండవలెను, 'ఇట్లున్న నిది సూ చీవిద్ద 

కరణమగును. చింతావిషయమున దీని (పయోగముండును, 

౧౯ొా. అ 6 నూ చి, 
a) 

సూచీక్రరణమును అన్థాంగమున నొనరించినచో అర్హ 

సూచికరణమగును. అలపద్భము శిరోవాస్తము సూచీవిదడ్డమని 

భావము. శిరోపాస్తమమట శిర।త్నే[తమున హస్కముండుట యని 

గ౦హింపదగును. సూచీకరణములో కుంచిత పాదో శే పణా దికములు 

కలవు. అవి యిందుండను. అర్జభాగముననె సూచి కావున అర్థ 
సూచి యయినది. 

౨6. వక్షఃన్వ సికం 
4a 

చతురశాావురఃశ్షే(తే భవతో యత రేచితౌ 

వ్యావ ర్హ్యకియయా వక్షస్యాభుగ్నే స్వస్తికౌ కరౌ 

పాడొ ద న్వ_స్తికౌ జంఘాగుల్భస్య వలనాన్మిధః ౨౦౦ 

తద్యక్షః స్వస్తికం ప్రోక్తం లజ్జానుశయగోచ ఈ 

ఉఊత్తుత్య ఘటయే త్పాణిపాదేన న్వ న్తికౌవితి 

ఊచే కీ ర్రిధరాదార్యః క్వచిల్లక్ష్యనిరీక్షణాత్ 

ఎం, వక్షః సం 

ఈ కరణమ న మూడు ముఖ్య(గావ్యాములు. చరణములు 

స్వస్తిక ములు, వతుమున కరములు చెచితములు, వఠుము నికుం-చితేము 

-ఈ మూడును ముఖ్యముగా నున్నచో వత్ష,ః స్వస్వికము. ప్ని విస్తరణ 

మో విధమున గాహ్య ముం వతః పి జేశమునందు హస్తృములు 

చతుర్మశములై శేచితములు కావలెను. వతమాభుగ్నము కాగా 

వ్యావర్తన (కియావిధానమున హస్తములు స్యస్కిక ములు కావలెను, 
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జల ఖాగుల్భముల మిధోవలనమున పాదములును స్వస్తిక ములు కావ 

లెను. ఇడి వతఃస్వస్పిక ము. లజ్ఞానుశయ గోచరముగానుండునని 

దీని వినియోగము నిరూవీతీమయినది ఒగచో తగిన లతుషుము 

నిరీక్షి తమయినందున కీర్హిధ రాచార్యుడు; హస్తములచే గాని పాద 
ములచేగాని స్వస్తికముల నెరిగి కూర్చవలయు నని చెప్పెను. 

దీని యోజన మిట్లు భావనీయము. వతమున చతురత) 

ముగా నున్న హస్తములను రేచిళ మొనరించి, వ్యావృత్త్రాకరణమున 
ఆభుగ్న వతుమునందు సరసి కములనుగా నొనర్చవ లెను వాస్తస్వస్తే 

కానుసారమున పాదము లన్యోన్యము జంఘానుగతే గుల్భువలనమున 

స్వస్తికములనుగా నొనర్చవ లెను. ఇందు నృత్త యోగమున సౌష్టవ 
పౌంధాన్య ముండును, బజ్జిత, జా తానుతాప పిధానమయిన వాకా 

ర్థముననె దీని (పయోజనమున్న ది. 

చి, ఉన్మ త్తం 

ఆవిద్ధ మంచితం పాదం కరౌ చ శ్రమరేచితౌ. 

యత్ర కుర్యా _త్తదున్మ త్తం గర్వే సౌభాగ్య జే మతం ౨0౫ 

౨౧. GG న్మ త్త ము. 

అంచిత పాదము నావిద్ధ మొనరించుట కరములను (కవ 

ముగా శేచితముల నొనరించుట యున్న చో ఉన్న త్రీకరణ మగును. 
సౌభాగ్యజన్యమయిన గర్భమున నిది వినియుక్కమగుట సమ్మతము. 
అంచిత పాదము చేచితకరములు నిందుంకును. అంచిత పాదమును 

అవిద్ధచారితో (పయోగించుట యు క్రము, * పాదం -- కళా)? 

వక్ర వచన ద్వివచనములచే నంగ ప ర్యాయవము సూచితమగును. “అతి 

సౌ భాగ్యాదిజనిత గర్వవిమయః ప) యోగ; ” అని అభినవ ఫారతి. 
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ఎం౨5౨. అ ర రేచితం 

మండలస్తానకే ౩ సంక ౦ ల స్థిత్వా వక్షఃస్టం కటకాముఖం 

సూచ్యాస్యనృ త్తహ స్తే నాపసృత్యా గచ్చుతా యుతం 

పార్శ్వం చ సన్నతం వామం బి భత్చాదం నికుటయే డ్ | ట 
య॥[తార స స చెకి (తార్హరేచితం తత్స్య్యాదసమంజస చేష్టితే 

జిం అర్హరేచితము, 

ఇందు మండల ద్ధ'నకమునం దుండవ లెను. కటకాముఖ 

వాస్తము వత్ష్లోగతముగా నుండవలెను. సూచీముఖమను నృత్త 
హాస్త్రమున అపసరణ మొనరింపవలెను. సూచీ ముఖవా_స్తమున 

అపగమ పూర్వకముగా విద్దత కూర్చవలెను అది సమీపమున 

నాయోజివము కానలెను, తదపసరణసమయమున వామపార్మ్యము 

సమ్యక్సాహవముతో నతము కావలెను అట్లుసన్నతముగా వామ 
పార్మ్యము ధరించి పాదము నికుట్టితీ మొనరింపవలెను, అప్పు డది 

యర్ధ రేచిత మగును. శరీరార్లము ప ర్యాయమున శేచనము పొందుట 

వలన బహిర్లమనమున్నందున నిది యర్ధరేచిత మయినది. ఇది 

అసమంజస చేష్టా పభానమయిన వాక్యా నాభినయనము నందు 

వినియోగము పొందును, 

తిం అరల ౦ 
a 

వామపాదకనిష్థాయాః శే(తగో దక్షిణః పునః ౨౧౦ 

సారతాలద్వయం స సజంఘః పాదః |పసారితః 
ళు యిట 

తస్యెవామగత స్రద్వద్బాహుస్ప న్నలపల్లవః 

కరో వామేతరో య(త తదర్గల ముదీరితం 

ఏతదంగదముఖ్యానాం ప్రవంగానాం పరి|కమే 

పాదోనూపురపాదావ త్పృష్ట్షతః పృసృత స్తతః ౨౧౫ 
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మాజీ) 

(ససార్య పురతః కార్యావుభౌ పొదానుగౌ కరౌ 

ఇత్య (తి కరణే (పోక్తం వ్యాథ్యానే భట్టతం తునా 

౨౩ అరల ము, 
ra) 

దక్షీణపాదము వామపాదము యొక్క కనిస్థీకాశ్నే (త్రము 
పాండదినడి యగుట, సార్ల తాలడ్భయము రెండున్నర తాలకాలము 

(నస్కజంఘమె (పసారితమగుట, ఈ సమకాలముననె చాహూును 

పార్మగమునుండి కొంతగా (ప్రసరించి అలపల్లవా కారమున నుండుట 

యుక్తృముకాగా అర్ల్షలకరణ మగును. చేహము నియంకణము సొంది 
యుండును. గావున అర్లలమనుట తగును. ఈ అర్షలకరణమును అంగ 

దుడు మొుదలగాగల వానరముఖ్యుల పరిగమమునందు వినియుక్క 

మగును. 

భట్టశందు వీ కరణ వ్యాఖ్యానమున నిట్లు నిరూవిం వెను. 

పాదము నూపురపాడిక యను ఇారీవిశేవము వలె సృష్థమున 

ప్రసారము పొంది యుండగా రెండు హస్తములను ఎదుట (పసారిత 
మొనరించి పాదము ననుసరించునట్లుగా కూర్చవలెను. ఇట్టి కూర్చు 
అర్గలకరణ మగును. అని, 

DY అర స్వ సికం 
డా అలలో 

చరణా స్వస్తికౌ హన్తః కరి వో యత9దక్షిణః 

అపరో వక్షసః స్థానే తదర్హ న్వస్తికం విదుః 

సవ్యం కీ ర్తిధరాచార్య భట్టతందు పురోగమాః 2౨0 

కటిహ_న్తం పఠం త్యత్స వ్యాఖ్యానం తస్య కధ్యతే 
అర్హ చరిద్భాభిధః కట్యాం నక్ష ప్రద్యోతకోఒధవా 

పక్షవంచితకో వాపి యధా ళోభం విదీయతే 



కరణములు 'కళగ 

౨౪. అ ర్రన్వ స్తిక ము, 

చరణములు స్వక్నికములుగా నుండుట దవిణహస్తము 

శరిపాస్తముగా నుండుట వామహస్తము పతుఃస్థానమునందుండుట 

అర్థస్వక్కికకరణమునకు స్వగాూపము ఈ కరణవివయమున కీర్కి 
ధరాచార్య భటతందు (ప్రముఖులు కరిహాస,ముకాక దశ్షీణవాస్తము 

కటివాస్తముగ నుండుటనే నిళూపించిరి. చాని వ్యాఖ్యాన మిచట 

నిరూవికమగును. కటిపి బేశమునందు అర్ధచంద ఏమను వేరుగల 
హస్తము కాని పకు (పదో్యోతకహస్తముకాని పతవంచితక వాస్తము 
గాని శోభానుకూలముగా నుంచవచ్చునని వారి యభి పాోయము, 
యధాశోభముగా హస్తమును కూర్చ వచ్చును. వకుఃస్టమగు వామ 
వాసము కటకాముఖముగా నుండుటను అభినవభారతి నిన్రేశించు 

చున్నది. పాదములతోడనె స్వస్తికము కూర్పవలసి యున్నందున 
నిది యర్ధస్వస్తిక మయినది. ఈకరణము అభినయవాస, రహిత మె. 

౨౫. ఆవ ర్త 0 

చాషగత్వో వృయోగేణ యత పాద్మకియా భవేత్ 

డోలా పయోగతః కించిత్క్భతో ద్వేష్టా పవేష్షనౌ తిం ౫ 

కరౌ స్యాతాం తదావర్తం సంతాాసా దుపసర్పణే 

రేచనం హ స్తపాదస్య భట్రితందు రిహా బవీత్' 

కేచిదాహుః సిరావరా మలాతా మవరే విదుః 
థి 

బ్యూతే కీ ర్రిధరాచార్యో భృమరీ మేవ లక్ష్యవిత్ 

౨౫. ఆవ ర ము, 
అల 

ఈ అవర్హకరణమునందు పాదకియ బావగతిహో నయిన 

వీయోాగమున నుండును. దోలాహస్త(ప్రయోగమున కొండగా 

కరములు ఉ ద్వేష్టనము అప వేషనములతో నుండును, ఇద యావ”, 



33, నృత్త రత్నావలీ 

కరణము డీనిని భయమువలన గలుగు ఉపసర్పణములో పయో 

గింతురు. ఇందు వాస్తపాదములకు శేచన ముండునని భట్టతందు: 

వనెను, కొందరు స్టిరావర్శ చారి యుండవతె ననిరి మరికొందరు 

ఆలాతభారి యుండవలె ననిరి. లయ్యువిదుడయిన రీ ద్ర రిధ రా చార్యుడు 

(భమరీచారియె యుండవ లెననెను, “ఆ ఈపద్వర్హనం వాస్త పాదస్య 

యత్ర” అని అభినవనిర్యచనము. హస్కపాదములకు ఈ వద్యర్శన 

ముండుట అని భావము, రత్నానలిలో సాగరికాపాశేబంథాద్యన 

సరమున నాయహోపసర్పణమున నిది (పయోజ్యమగును. 

౨౬. పృ ష్ష స్వ స్త కం 

చారీం కుర్వ న్నప[కాంతాం భుజావుత్తేవ్య విక్షి మేల్ ౨30 

అవేష్టోతి పన్నేవ సూచీ మేకాంఘి9ణా భజేత్ 

తత్స న్రికవివ ర్హేన విదధీత పఠాజ్ముఖః 

షే నవ్యస్య పాదన్య వామేన న్వ స్హకం యదా 

పృష్ణ్టన్వ స్తిక మాఖ్యాతం పృష్టస్థాన్వేషణే తదా 

అన్యే స్వవ్తిక మిచ్చంతః పృష్టతః కరయో రపి ౨3౫ 

వినియోగం వదంత్యన్య సం[గామన్య పరి[క్రమె 
ఆ విద్దవక్రకౌ హస్తా కృత్వాంఘి 3౦ న్వస్తికం తతః 

అప[కాంతాం విధాయార్హసూచినా పరివృత్త్య చ 

సభ్యాభిముఖ పృష్టోంఘిన్వ స్తికం రచితోత్తుతిః 

హృది కుర్యా త్కరం వామం పక్షవంచితకం పరం , ౨౪౦ 

పరావృ త్తం శిరశ్చేత్త మత రగా ళ౮ాళ్ 

వీరు, పృష్ట స్వస్తి సిశము 

_ పృష్టమునందు నమా మంటనే నిది పృష్టస్వ_స్తిక 
మనదగియున్నది, దీని లతణ మో విధముగా భావనీయము,. 



కరణములు va 

అపకాంత చారీ౫తి ననునరించు-చు భుజముల ను ద్వేష్టన మొనరించి 
సితేపము వేయవలెను. ఆవేవ్షన మొనరించి ఉతైప మొనరించు 
చునే ఒక పాదముశే సూచి ననుసరింపవలౌను. పిమ్మట (తికనివర్నన 
మున ప రాజ్బుఖముగానుండి సవ్య పా దపృష్టమున వామపాదముతో 
స్వస్పిక మును (పదర్శింపవ లెను, ఇట్లుండగా నిది వృష్టస్వసిక కరణ 

మగును. పృహభాగమున నున్న దాని నన్యేపించుటలో దీనిని 

వినియోగింతురు కొంద రీ విధముగా నందురు. పృష్ట భాగమునందు 
కరములకును స(సి,కముండుట సమ్మతము. యుద్దమునందలి ౫తి 
పరి[కమములో నిడి వినియోగము పొందును. అని ' 

ఈ కరణవిషయముననె ఈ విధముగా నిరూవ్షించెను. 
పాస్తములను ఆవిద్దనక”ములుగా నొనరింపవ లెను, పిమ్మట పాద 
మున స్వస్తికము కూర్చవలెను. అపకాంచచారి ననుసరింపవలెను. 
అర్హనూచీవిధానమున పరివర్శనమును పొంద నెను, పృష్టముసఖ్యాభి 
ముఖముగా నుంచవలెను. అంఘ్రుస్వ స్థిక మాచరింపవలెను. ఉత్పుతి 
కూర్చువలెను. హృదయమునందు : వామవా స్తమును కూర్చవ లెను, 
దతుహూ_స్తమును పశువంచితేకముగా ధరింపవలెను. శిరము పరా 
వృ త్తీకర్భుతో నుండవలెను. ఇన్ని విధానము లిట్లుండగా నిది సృష్ట 
స్వస్తిక కరణవుగును. అని, 

బాహువులు విన్నీ సములు ఆశ్నీ పములునై. చరణములు 

స_స్తికమ్చులై అప కా9)ం తార్దసూచివిధానములుండగా వృష్టుస్వ_స్తిక 

మగునని భరతు డనెను. ఇందలి నూచీవిన్యాస ములో నొక విశేవ 

మున్నది. ఓక పాదము కుంచితమై యుర్టి ప్తముకాగా ద్వితీయ పాద 
మున సూచి నాచరింపదగును. కాని మొదటిపాదముననె కుంచితో 
శై ఎము మరల నా పాదముననె పర్యాయమున సూచీకరణమని 

(944 పే.లో చివరిలైను ధావింపరాదు,,, 
పేజి మొదట ఉ ద్వేష్టిత,..అనుదానికి ముందు చదువవలెను.) 



5? నృ_క్రరశళ్నావలీ 

డ ద్వేష్టికకియచే బావుద్వయని శ పసమ కాలముననె అపకాంతీ 

బారి యుండదగును. అన్షై అవ వేష్టిశ మాచరించు సమకాలముననె 

-లైెండవపాదమున సూచీ నాచరింపనలెను. పిన్నట పాదములచే స్వస్తి 

కము వా స్తములచే స్వ _స్తికము కూర్చవలెను. దక్షీణపృష్టమున వామ 

పొదముచే స్వస్తిక మాచరించి తకవలనమున పరాజ్ముఖముకావ 

ప స సిక వమషస( నీ . కొందరు చను. అప్పటి స్వ స్తిక విధానము పృష్టస్వ స్తిక మగును 

ప్రఫ్టమున హూ సనం సిక ముండుట సభిమూాసించి యుద్ధ విషయ పరి 
(అ అతల ml 

క్రమమున దీని వినిగాగాళముండుటను సూచించిర. ఈ మతాంతర 

మును కీ ర్తిధరమతమును జాయపతి యిందు సూచించెను, 

చిలి, వ రితం 
వ 

'ఉన్ముఖౌ స్వ స్తికాకారావ్మషా మణిబంధతః 

వక్షఃక్షే(తే కరొర్భత్వా తలై 1 వపయగవ త్పునః 

వ్యావృ త్తిపరివృ త్తిభ్యాం పశాకౌ యత్ర పాతయేత్ 
స్వోర్వోరుతా నితావేవ వర్తితం తతృ్రకీ ర్హితం అని ౪ వో 

ఆవిద్ధవర్హృనాఘృష్టావధ స్తలనిపాతితా 

ఏశా యదా తదా దోషవాక్యార్ధాధినయే మతం 

శుకతుండాదయో ప్య(త (ప్రయో క్రవ్యా యధోచితం 

మునినాహ్యత ఏవా(త్ర విశేషో న నిరూపితః 
తతాహ్యనంతరో క్షత్వా త్తలపుష్ప పుటాదితః 

పొదోఒనుమత ఇత్యేకే మునే రాశయవేదినః ౨౫౦ 

కధయామాసురాదార్యాశ్చరోణం తలసంచరం 

అపరే తు విదుః పొదం హసొదిత్యానుసారతః 

౨౭. వ దిత ము. 
వనాలలో 

, వో 

హా సములు మణిబంధమున కుంచిన ౪ వ్యాన్న లే పన 

వర్రీ ములు డారునులందు నిఃతి సీ ము లు కా గా వ గ్రీతకరణ వుగుననటు 

భావింప రాదు. కావున నిచట నిట్లు యోజన మొునరింప దగును, 
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భరతో క్రి, కరయుగలము వతు? వేేతమున కున్నుఖముగ నుండి స్వస్తి 

కమువలె ఆస్షస్ట్రముగ నె మణిబంధనగతములై యుండవళిను. అచట 
వహ స్తయులఖు కావలెను. సమకాలముననె వ్యావ్ఫ త్తీపరివ_ర్తనముల 

వొంచి 6 త్తొన ములుగనె తొడలమై పడ వేయవలయును. అసూ మూ 

వాక్యార్హాభినయమున పతొకము లుకత్తాొనమురె పియు కము 
జాని చలా ౯ 0 

లగును. ఆ ప తాకాహ్సస్తములె అధోముఖముగా సృష్ట పాతములతో 
నున్నా పా స నోవవెాశా షన ఖీన యమున మ మం ర్త సుగమ, ఇటీ ౩ రణ 

మున గటగాముఖ్ల నుంచు. డదహస్తాసులముగూడ యోజన మొనరింప 

దగును, కాన్రననె యిచట ముని వాసాప జేవమును వేరుగా నిరా 

వింపలేమ, ఇం దగ)తీలసంచారపాన ముంకుటను కొందరు చెప్పిరి. 

హాస్తాచి క్యాకుసారముగా వాన యో ముండ న ళన ని నృ తొచార్మ్యు 

లుపడేకింశుకు.  ఇట్టీ వివ యవి స్తకము అభినవ వారతీవివృతి నూచి 

తీము. ఇ యా విషయసంపదను జూయఇజతి ఈ కరణనిభాపణ 
లు a 

మున సనా నా డు. 

హస్తములు వత వేత మున కెదుగుగా నున్నుఖమ్ములే 

స్తికాశారమున నళ్లిఫ్టము,లె ముణిబంధమున కూర్చ పొందవతఅను, 

రీ పక కాలమున న్యావృ త్తీపరివృ త్తేములతో ప తౌక ముల 

[వసరింప చేయునది, విమ్ముట ఉఊరుభాగములందు ఉత్తానితమ్నులె 
పొతితములు కావలెను. అపు డది వర్తితమగును. పిమ్ముట అవి 

వ_ర్తనాఘృష్టముల్తై అధ_స్తలనిపాతితములు కావలెను, ఇట్టిహాస్త 
ముల విధానము రోమ వాక్యాన్ధాభినయమున యు కృముగా వినయు క్త 

మగును. ళుకతుండాది వా_స్తములనుగూడ ఇందు యధోచితముగా 

(పయోగింపదగును. కావుననె ముని విశేషము నిరూవీంచలేదు. తల 
పుష్పసుటకరణము నిరూపించిన యనంతరము ఈ వర్తితమును భర 

nf 
థి 
స 
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తుడు నిరూవించుటచే ఇచట పాద పనారము యు క్షమె యని ముని 

యాశయనిదులు సూచఛించిరి. తలసంచర పాదము (పయు క్రమగుటను 

కొంద రాచార్యులు సూచించిరి. నృ త్తవిదులు కొందరు వాస్తాచి త్యా 

నుసారమున పాద ప) సారముండుటను నిశ్చయించిరి. ఇట్లుగా జాయ 

సేనాపతి నిరూపణమంతయు అభినవ భారతీ భా వార్టముతో నున్నది. 

అభినవుడు చెప్పిన అసూయా వా క్యార్ధాభినయవిని యోగ మును జాయ 

పతి సూచింపలేదు. ఇతరముల నన్నిటిని సూచించినట్లు స్పప్ట్రముగనె 

యున్నది, 

విరా భుజ౦గాంచిత ౦ 

భుజంగ తాసితాంఘి9। స్యా ద్రక్షిణో రేచితః కరః 

యత్ర వామోలతాసంజ్ఞః తద్భుజంగాంచితం భవేత్ శివ ౫ 

౨౮ భుజంగాంచితము, 

పొదము భుజంగ(తాసితమను చారీగతిలో నుండును. 
డశ్నీణహా_స్తము శేచికముగును చామహా స్తము ల శాఖ్యనృత్త 
వా_స్తముగా నుండును, పాదము చారీగతిలో కుంచితమగుట వా స్హ్వము 
శేచితమగుటలో వాంసపవముగా నుండుట పూర్వమునందువ లె. 

సం(గాహ్యాము. 

చకా, విషు ం౦ంభం౦ 

నవ్యం సూచీముఖం నృ_త్తహస్తోపగమపూర్వకం 

వామం వక్షఃస్థితం దధ్యా త్తద్రిక్కా౦ ఘః నికుట్టితః 

వివమంగాంతరం భూయః సూచీపొాదోఒలపలవః 
లా 

' నికుట్టితో దక్షిణః స్యాత్కరో వామో యధాపురా ౨౬౦ 
ఇర్హం ముహుఃకియా యత్య తద్విష్కంభః వ్యకీ ర్తితం 
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ఎ౨జా విమ్మ్య్మ ౦భ ము. 

సవ్యహ_స్తము సూచీముఖముగా నుండి నృ త్తవాస్తోపగమ 

పూర్వకముగా, వతఃస్థిత మయిన వామవహా_స్తమును పిద్ద మునరింప 

వలెను, అ దిశగా నున్న పాదము నికుట్టితము కావలెను. ద్వితీ 

యా౧గముననె నికుట్టితమగుట యుక్తము, మరల నంగాంతరమున 

గూడ నిశ్షై యొనరింపవలెను. పాదము సూచీజాకితో కూడుకొనుట, 

రెండవ పాదము నికుట్టిత మగుట్క వావపహా స్త మలపల్లవమగుట, 

సర్వము మొదట చేసిన విధముననే చేయునది. ఇట్లు పునఃకరణ 

విధానమున్న చో నిడి వివుంభ మను కదణమగును. కి యూవిహ్క-౦ 

భనము విస్తరణ మున్నందున నిది విష్కుం భాఖ్య కరణమయినది, 

80. విక్ష ప్త 0 

స్ విద్యుద్భాంతయా దండపొదయా చతన్వష్వపే 

దిక్షు పొదస్య విక్షేపః కృతో ద్వేష్టా ప వేష్టయోః 

పాదానుకూలయోః పాణ్యో రేచనాంచితయోరపి 

క్రియతే యశత్ర విక్షి ఫ్రం తదుద్దత పరి|కమే 

౩6. విక్షి ప్త ము, 

వీద్యు,ద్భాంత ము దండ పాదము అను చారీద్భయ మున 

నాలుగుదిక్కులందును పాదవిత్నేప మునరింపవలెను. అప్పుడు ఉద్వే 

స్విళాప వేష్టితో ేచకవ_ర్తనమున_ పార్శ్య్యములందును పృృష్టము 

నందును అగ) భాగమునందును వా స్తపాదవిశ్నేపము కూర్పవలెను* 

ఉ చేసా ప వేష్టములు కలిగి పాదముల గనుకూలముగానున్న వాస్త 

ములు శేచకాంచితములు కావలెనని భావము. ఇట్ట విధానము 

లుండగా నది విక్షి ప్రకరణ మగును. దీనిని ఉద్ధతగతి పరికమమున 

వినియోగింతురు. 
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౩౧. ద౦ండరేచితం 

దండపొదాభిధాదారీ వండపక్షా కరావపి ౨౬౫ 

యత్ర రేచననంయుక్రా తద్భవేద్దండరే చితం 

న్భ తే పమోదయు కే ఒస్య పృయోగసాండ వే యధా 
ఆశాల వ! ఉక 

కణ. ద౦డ రే చిత ము. 

దండపాదము పేరు కల చాదీగతి దండపతమవము వేరుకట 

హూ సములు ఒపేచనముతో కూడియున్న చో దండశేచక్రమను కరణ 
నో ఇ లో చం. ఆ వ లు ఊడ శ ష్ గ ఇ 0 = 

మగును, భీ మ | ్ సం స హూ ౫0 గు తీమున సప వెడి ip య్ రోం 
లో వా dH న. 

తురు. పంమోవమునో నున్న తాండవము నం దిది వినియు క్ష 

మగును. ఈ విషయమున భరశగంభమునం నొ? ఫెసేషము 

కలదు. మొదట నూ ఎరపాదికావారి పఏయోగింపవ నెను, అనంత 

రము దండపానము ప౦సావంపవ లెను. సేగముగా నపవినకర ణముం 
1 

డుట దండనానము1 చా! కాగా దండ పాద సహితముగా సరిత హూ స్త 

ఆహ మును కూర్చువలెను. ఈ దండగేచిశము సాటోపప పరిక వనాదివివ 

యము. ఈ భావ మో గంధ ధమున సూచిశ వొ యయినది, 

$౨. అరమ తలి 
ధ క లో 

డౌ హంససల్లో దు్రుతభ;మ॥। 

యత కట్యాం విధీయతే 

*జెరేయం త తరుణీ మదే ౨౭౦ 

cy sy 

ందు పాదములు సబనమున అపసరణను సొోందును. 
«p 

స్టలిక్ ము అపసృృవ మగుట గాంహ్యాము, కటి భాగమున గనితమగు ' 
గ 
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ఓయు రెండవది పాదసమాపము పొందుటయు నుండును. వామ 

హా_స్తము హంసపతుముగా నుండి వేగ్యభవముము కలది కావలెను. 

పవ్యహూ_స్రము అర్హచం[డముగా నుండి క్రటిభాగమునం దుండవ లెను, 

ఇట్ట దిది అర్హమత్తేల్ల్ కరణము. ఇక్షు త జ్ఞ ౫ దీని గు ర్తించిరి- 

నడి కరుణను న విసియనునా (వయు క్షమగును క్ట సిధరు డిందు భౌన 

శీదము ఇమూాపెను. శ్రటిభాగము నందు పతవంచితముగా వాస్త 
క 

ముండుట ౨ విధరవమునేము. ఇచట నితంబవా సముండుటనే కొంద 
nn 9) 7 

గి శ జ ‘ ఇ గ * రభ లభీమానించిరి. ఇట్రవన్నియు య థధాశోభము]? (గావ్యాములు 

99, చమ తరలి 
= ౧09 

స 
ర్ట ల ల 

స్య పాదస్య యతన్య్యా దువపసర్సణం 

ఛిన్న స్పిక పర్యంతం త్ర మ్యైవానుచర? కరః 

'ద్వేష్టితో నితంబః స్యాదేష పొదోపసర్పణే ౨౭౫ 

పవేష్టితమాదధ్యాచేవ మంగాంతరేణ చ 

ఉయెవం బహుశ; ప్రోక్తా తన్మ ర్రలి బుధదైర్మ దె 

చ మ త లి. 

ఘూక్తమానముగు పాదము గుల్ఫ స్ట _స్తిక పర్యంతము ఉప 

సర్పణము పొందు నేని వాస్తము జ పాదమునకు అనుచరముగా 

సిశంబహ సైముగా ను బ్వేస్ట్రీన మగునేని, అప వేస్టి తముకూడుకొను నేని, 

ఇ'గ్రి యంగాంచేరమున బహాుప ర్యాయము రి క్రియ యుండునేని యది 

ను త్తని నర ణమగునని నాట్సబువు లందురు. ఇది మద మభిన 

ణం మన పడు (పయు_కేమగును. 

బార్ల వవానోపసర్పణమున నున్న వామన పీణసాదములు 

౫ 'దేగప్టి తొవనిద్ధములుగా నున్న హాస్తములున్న మత్తేల్లిక రణమని. 
ni + 



3౫౦ నృతృరశ్నావలీ 

మూలము. మ త్తల్లిపేరుగల చారీగతియు నిశ్లై యుండును. పాద 

ములు ఘూర్ల మానములగుట ఉపసర్పణము పొందుట యిందున్న ది. 

ఒక పాదము రెండవ పాదము యొక్క గుబ్భస్య_స్తికపర్యంతే ము 

చేరుట. తత్సమకాలమునం బే నితంచాఖ్యహా_స్తములు ఉ చ్వేస్టిశము 

లగును. ఉపసర్పణకాలమునందు అ పవిద్ధ ములు అప వేష్టిశములు 

నగును, బ్ర ద్వితీ యాంగమున గూడ నాచింభవతెను._ సనఘనః 

ఇట్ట క్రియ యుండుట యిం దావశ్యేక ము. ఉగ్గస్ను నిదె మ చల్లి 

కరణ మగుననుట యిందలి యోూోజనము. *్మడదడనం ముం గదోతీఖి 

మ త్తల్లి'” మదనుని మత్తు నొనరించునది కావున నిది మ గల్లి. శ్రీ 

హర్షుని నాగానందమునందలి మో శేఖర కాది విషయమున నీ కర 

ణము (పయోగార్హ్యము. 

99, మదస్థలిత౦ 

యత దోలొ కరౌ స్యాతాం మస్తకం పరివాహీతం 

పర్యాయేణ ముహుః పాదౌ న్వన్స్నికీభూయ విచ్యుతౌ 

మదస్థలిత మేతత్స్యా త్పయోజ్యం మధ్యమే మదే 

ఆ|త (భమరికా విద్ధే చార్య కీ రిధరోభ్యధాత్ ౨౪౮ాం 
ఖీ శే 

3౪. మదస్థలితము. 

ఎందు దోలావా స్తము లుండునో శిరము పరివాహీత 

కర్మతో నుండునో ప ర్యాయ(కమమున వాదములు మటలబలవుజుఖ 

స్వ స్తీరీళ్చుతము లై విచ్యుత ములగునో అచ్చట మదస్థలిత మను కరణ 

మగును. దీనిని మధ్యమ మదాభినయమునంను (పయోగింతురు. 

ఇందు (భ్రమరిక ఆవిద్దముల నెడు చారీవి శేషము లుండునని క్షీర్తిధరు 
డనెను. 
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3౫, లో లితం 

వైష్తవం స్థానకం హస్తో రేదితో ఒన్యోఒలపలవః 

వక్షస్థోలో లితం శీర్ణం విశాాంతిః పార్మ్వ్యయోః కమాత్ 

యత్ర కుర్వీత తత్ తజెరోలితం పతిపొదితం 
ఉం 

యోనా 

ఆత చారీమలా తాఖ్యాం భట్రతందురమన్యత ౨భ౮ా౫ 
డం 

౩౫. లతోలిత ము, 

వైష్టవస్థానకముననుండి యొక హస్తమును శేచిత మొన 

రించి వేరొక వాస్త మలపల్లివముగానుంచి శీర్ణమును లోలితకర్శయు. 

తముగా చేయగా లోలితకర్శ యగును. శిరమునకు పార్శములందు 

విశాంతియు నిందుండును. ఇట్లు (క్రమముగానున్న గోవలితము, 

ల తాఖ్య చారి యిందుండదగునని భట్టతందువు భావిం చెను, 

వాస్తములు రేచితములు అంచితములు, శిరము లోలిత 

ముగా నుభయ వార్శ(ములం దుండుట లోలితకరణము కాగా దీని 

యోజన మిట్లు భావనీయము. వైస్టేనస్థానమున మొదట పొ_స్తద్వి 

త్రయము హాంసపతుదు)తభమరూపముగా ేచితమై నతుమునం 

దలపల్లవాకారమున నంచితము కావలెను, పిమ్మట శిరము ' లోలిత 

మగును. అంతట లోలితేమయినను పార్శ్యములందు వర్తితముకావిశ 

.మితము కావలెను, 

౩౬, పేంఖోలితం౦ 

దోలాపాదాం[ఘీమాదాయ తద న్యేనోత్తుతిం భజేత్ 

దారీ చ (భమరీ ర్యత తత్చేేంభోలితమోరితం 
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3౬. పేంఖోలితము. 

ఒక పాదమును దోలాపాదముగానుంచి జేరొక పాదమున 

ఉత్ సాతి నాచరింపవలెను. (ఛమరీచారీగతులను కూర్చువలెను. (తిక 

పరివ ర్హనము కూర్చ వలను. వాదము వోలాపానముగా నుంచుటతో 

ముదట పాదము కుంచితముగా నుండుట అభ్యూహ్యాము. ఇట్టి విధా 

నము _పేంఖోలితి కరణ మగును, 

3౭, నిత౦బ౦ 

వ్యావ రితం శిరోడదేశ మానీయాభిముఖాం గీ 
PU ఇ. 

అ నే ఇ w= < క భువా కదొ 
పతా కై పరివరో్యర్హ్వే ని|షా్యామిత భుజ ద్ 

యధా న్వమంనయోర్న్య స్యే దితరేశ్షల' సమ్ముఖౌ ౨ఎజాం 

తతసౌ య [త కుర్వీత నితంనౌ దేహనసమ్ముఖౌ 
—వె 

బదయా సహితాచార్యా తన్నితంబం నిరూపితం 
భి 

౩౭. నితంబ ము, 

ఈ గరణస్వ్రురూపమును భరను డీ విధముగా నిమహావీం 
వెను, భుజములు ఉోర్ట్వ్యవినిప్ర్యాూంతములుగా నుండుట, వాస్తములు 

అధోముఖాంగులులుగా నుండుట, బద్ద యను వారీగతి యుండుట. 

నితంబకరణము నం దుండును. దీని యోజన మో విధముగా నుండును, 

ప తాకవా స్తములు అభిముఖాంగులులుగా నుండి వ్యావర్త్స్ తాకరణ 

మున శిరో చేశము చేరవ అను. పిమ్మట. పరివర్తితకరణమున చావా 
వులను పై భాగముగా వెలువడునట్లుచేసీ తగినస్థానమున ప తాకా 
వా_స్తములు అన్యోన్యము చూచుచున్నట్లుగా కూర్చవలెను. అప్పుకు 
నితంభహా స్తముల పట్టవ లెను. ఆ నితంబహూ స్తములు "బేవ+భి 

ముఖాంగుళులు కావలెను. అప్పుడు శేచితములు అఆఘూర్షిత ములు నై 
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నితంబహ సములు త్లోభించును, నితంబవహా స్తములనుటచే నితంబ 

శేత్ళమున నుండునవని (గ్రాహ్యము, 

ఈ యంశముల నంభాననమున నిందు నితంబకరణలతు.ణ 

మీరా విధముగ నున్నది. పతాకహ_స్తమును వ్యావ_ర్తితేమయిన శ్టిద్రో 

"దేశమునకు దెచ్చి అభిముఖాంగుళులుగా నుంచి పరివ_ర్తింపజేయ 

వలెను. వె భాగముగా భుజములను వెలువరింప జేసి పరస్పరము 

సమ్ముఖముగా నుండునట్లు అంసప9 దేశమున నుంచునడి. అపుడు 

నితంబహ_స్తములను చేపహాసమ్ముఖముగా నుంచునది. బద్ధ యను 

చారీవిశేవముతో నుంచునది. అప్సు డది నితంబకరణమగును. 

3౮. ఊఊ ర్ జాను 

ఊర్థ్వజానుం దధచ్చారీం వక్షవంచిత మున్ముఖం 

అలపద్మమరాలం వా నిజస్యోవరి జానునః 

స్తనక్షే(తే యధా యస్మి న్నవరం కటకాముఖం ౨౯౫ 

వక్షఃస్థలస్థితం కుర్యాత్ ఊర్ధ్వజాను తదీరితం 

౩౮. ఊఊ ర్వ జాను వు. 

ఉర్హజానువను ఇారీ భారణము, ఉన్నుఖమయిన పతువం 

చిశము జానూపరిభాగమున _స్తనవ్నైత్రమున అలపద్దముగాకాని 

అరాలముగాగాని ఒక హ_స్తముండుట, శెండవపొ స్త్రము కటకా 

ముఖముగా వతుస్థలస్థిత మగుట ఉర్హ్వజానుకర ణముయొక్క రూపము. 

కుంచితమగు పాదమే త్తి జాను స్తనసమముగా నుంచవలెను. వొ_స్తము 

లును (ప్రయోగవశగతములై యుండవలెను. అప్పు డది ఉర్ధ్వజాను 

వని నూవమ్మలతుణము, పార్షి ధాగ ముతితు ప్పమె అంగుళులు కుంచిత 
౯ 

ములై. యుండుట కుంచిత పాదస్వరూ పము. కుంచితమయిన సమకాల 
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మున సె వాస్తము ఉార్ట్వ్రముఖమై అలపల్లవ మరొలముగా కుంచితా 

స్తన సమజానూ పరి భాగమున నుండును. కెండవవా స్పము వతుఃస్థకట 

కాముక్సుము. ఇది బలయేణ యోజనవిధి. 

3కొం పార్శ్వ నికుట్టకం 

యత్చార్మ్వే స్వ స్తికౌ హసొ సర్యాయేణ నికుట్టతా 

ఉన్ముథాధోముఖౌ స్యాతాం తక్పాదళశ్చ నికుట్టితం 

యస్మన్నంగాంతరేణై వం తత్స్యాత్చార్శ్వ నికుట్టితం 

పృకాశాచరణా బ్యాన వాక్యార్థాభినయే మతం 3౩౯౦ 

3౯. పార్శ్వ నికుటి తము. 
వ్ 

గ fn Dw అగ అధ షః ఎ వార మున స్వస్తిక హస్తములు ప ర్యాయమున నికుట్ర 

తములె ఉన్నుఖములధోనుఖములు నగునో ఆ పారి (ముననె పా 

డము నికుట్టితము కావలెను. అంగాంతేరమున గూడ నిష్టు యొనరిం 

నది. అపుడది పార్శ్వనికుట్టిత కరణ మగును. దీనిని (పకాశాచరణా 

భ్యాసవాక్యారాభినయమునప్రయోాగింతురు, వ కాళశనసంవరణాభ్యాస 
ప9)ధానమయిన వా క్యార్ధమున విని యోగమును అభినవభారతి నూ 

చించినది. పార్శ్యగతవా_స్తనికుట్టిత యోూగమున్న౦దున నిది పార్య్వ 
నికుట్టిత ముయిసది, 

౪౦. పార్శ్గ్వ్య [కాంతం 

య(్రాన్యన్య పురః పార్శ్వ (కాంతాయాం చరణం క్షి పేట్ 

హసా పాదానుగౌ యద్వా [పయోజ్యాభినయోచితా 

పార్శ్వ[కాంతమిదం రౌ్యదే భీమాదేః స్యా త్పరికృమే 

౪౦. పవపొఠళ్ళ్య కా౦త ము, 

కుంచితమగు పాదము నెత్తి పార్శ్యస్థానము నం దుండు 
నట్లు చేసి పార్శ్యకాంతచారి. ననుసరింపవలెను. అ చారీగతిలో 
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పాదాగమునందు పాదము కూర్చవలెను. పాద(పయో గానుసార 
ముగ హస్తములను కూూర్సవ లెను. యద్వా, ప యోజ్యాభిన యోచిత 

ముగా హస్తముల నుంచవలెను. ప9యోగవశగపదము భరతమూల 

మున నున్నది. “ప్ర్వియుబ్వ తే ఇతి పియోగ; గతిప్రచారయుద్ధాదిః” 

అని అభినవఖఫారతి గతి (పచారయుద్దాదిసముచిత్ ముగా పాదములు 

హస్తములు నుండవలెనని భావము. ఇట్టుడగా నిది పార్శ్యకా)ంత 
మనః కరణమగును. దీనిని రౌద9పి)ఛానమయిన శీమాదుల పరి 

క్రమమున వినియోాగింతురు. 

౪౧. ఆతి కాంత ౦ 

యత చారీ మతికాాంతాం (పయోగానుగతౌ కరౌ 

కుర్వీత తదకికాకంత ముద్దతశ్య పడి(క్రమే 3౨౫ 

హపొ గరుడపక్షాభ్యే భటతండు రిహాబ్బలీత్ 
వలీ ల 

౪౧. అతి కాంత ము, 

దీనిలో అతికా9ంత చారి (పయోగానుగతముగా వాస్త 

ములను కూర్చువలెను, అది అత్మ కాంతిశకంణము అగును. దీనిని ఉద్ధ 

తుని రిక్రమమునందు పఎయోగ%ంతురు. గరువబతుహ_స్తముల నిందు 
ప) గరాగింపవ లెనని భట్టతిండు వ నేను, అణి ఇాంతచారి యిడివరలో 

నిరా 3 మయినది. ఉద్ధత పరిక గ మముదీనీ విన యోగము, ఇట్లిది గతి 

పరిక చూది విషయమె. సి ల్యేకముగా నఖీనయవివయమున నుప 

యోగము నిరూపితీము శకానప్వూడు అట్టి వానికి గతిపరికమమె విష 

యముగా భావింపదగును. ఇం దుద్ధత పరి కనుము నిహూవిత మయినది, 

౪౨. అప [కాంతం 

యత్ర బద్ధాం విధాయాషక్రాంశాం డాడీ, సమాచరేత్ 

(వయోగానుగుణీ హసొ తదప[కాంత మోరితం 



౫ ౬ నృ త్తరత్నావ లీ 

ఖల. అప [కాంత ము. 

దీనిలో మొదట బద్ద యను చారి నాచరించి అనంతరము 

అప(కాంత చారి నాచరింపవలెను. హస్తములు (పయోగానుగతము 

లుగా నుండవలెను. అప్పు డడి అప కాంత చారి యగును. నాట్య వేద 

మున నిట్లు కలదు. పాదమును ఉరువలిత మొనరించి అప(కాంత 

కిమము విన్యసింపవలెను. హస్తములు (పయోగవశీగములుగా 

నుండుట సామాన్యము. అప(కాంత[ కమమాచరించి, అన్యోన్య 

జంఘాసంయోగమున ణడారువలనమున బద్ద చారి ననుసరింపవ లెను. 

సగ_స్తికము డారునుల వలనముండుట అపకాంతే కరణము. చార్యను 

సరణములలో పూ ర్యాపరపరిశీలన మంతగా నుపకారి కాదు. చార్యను 

సరణమున గలిగిన గరణస్థితి సౌందర్భమె వర్ణనీయము. ఉఊోరువలన 

జంఘా సంయోగ స స్తికాదులు ఆ యా వారీ గత్యనుసారముననె 

సిద్దము లగు ననుబ చారీనామకధనముననె స్పష్టము. ఇట్టి యభ్య 

శుజ్జానము నభినవుడె సూచించెను. 

౪౩. నికుంచితం౦ 

వృళ్చికే కరణే యోఒసౌ పాద న్హం విధివద్దధత్ 

ఏతద్దిక్క.మరాలం చ శిరసః పార్శ్వతః కరం 

తధె వాన్య మురఃక్షే తేనాసికా గానుసారిణం 

యత కుర్వీత త త్వజైః నికుంచిత ముదాహృతం 3౧౦ 
ఎం తు మ 

నాసికా(గే పతాకోనె నః పోోక్త కః సూచీముఖోఒపర। 

అత్రాలపల్లవః క్రీ ర్రిధరాచార్యేణ క్రీ ర్తితః 

ఆకాళోత్స్వతనోత ంఠావితరాాదా విదం మతం 

౪౩. నికుంచిత ముం 

ఈ నికుంచితకరణమునందు వృళ్చికకరణములో నిరూ 

పించిన పాదమును యథావిధిగా ధగింపవలెను. ఆ దిక్కుగనె అరాల 
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హస్తము పట్టవలెను, ఈ అరాలహా స్తము శిరస్సునకు పార్శ్యమున 

.నుండదగును. అన్నె రెండవహ_స్త్రమును ఉరఃషే(తమునందు నాసికా 

(గానుసారిగా నుండునట్లు ధరింపవలెను. ఇట్టి విధానమున్న చో నిది 

నికుంచితకరణ మగునని వృ త్తీత త్వ్వజ్జు లుదాహరించిరి, 

వృశ్చిక కరణము సంవ కరణము7గా నిరూవీతము కాను 

న్నది.“అతీవనమితం పృషవ్భం పాదో వృశ్చికఫుచ్చవత్ ౫ అని వృశ్చిక 

కరణము నందలి వొదస్వరూపము. పృవ్యమత్యంత ము నమిత ము 

వంగినది యిసటవలన వృళ్ళ్చికపుచ్చమువలె నుండును. ఇట్టి వృశ్చిక 

కరణపాదమును ఈ నికుంచితకరణమున యధావిధిగా ధరించుట 

యావశ్యకము. 

నాసికాగమున పతాకవా_స్తము ధరింవవలెనని, రెండవ 

హూస్తము సూచీముఖముగా నుండవలెనని కొండరు నిరూపించి 

పలికిరి. ఇచట అలపల్లవహా_స్తము ఉండదగునని కీర్తిధరా చార్యుడు 

క్రీ రించెను. ఈ నికుంచితకరణము ఆకాశోత్పత నాదులందును ఉత్కం 

శావిత ర్కాలందును వినియు_క్షమగును, ఆకాశగ మనోన్నుఖవితర్క- 

పణిథానాది (పథానవాశ్యార్లభినయమున నికుంచితేము [పయోగా 

గమని అభినన భారతీసూచనము. హనువుంతుడు- ఇదిగో అకాశ 

మార్గమున వేగముగా సంచరింతును. ఆలసన్యమేల? అనుటలో నికుం 

చితకరణ (పరోాగమున్న ది. 

vy, విద్యుద్భాాంతం౦ 

విద్యుద్భాంకా భవే ద్యత చారీ తద్వశగొ కరౌ 

విద్యుచ్భాాంతం తదాఖ్యాత ముద్ధతస్య పరికృమే 3౧౫ 

అత పాదక్రియాం కేచిత్సాకర్యా త్పురతో జగుః 



వగ టా నృత్త రత్నావలీ 

౪9, వి దు ద్భా9౦ త ము. 

ఇందు విద్యు(చ్భా ఉచారి యుండును. హా_స్తములు జారి! 

ననుసరించి యుండును. అష్పుడది విద్యు(ద్భాంతే కరణ మగును, దీని 

నుద్ధత (క్రమమున (పయోగిఃతురు. వెనుకగా వలితమగు పాదహను 

శిరోఘృష్టమగునట్లు (పనారము కలదగునట్లు చేయవలెను. అంతట 

మండలావిద్ధమగు గతి కూర్సవలెను. ఇట్టి విభానమున కీ యోజన 

మావశ్యకము, పాదమును వెనుకగా పృష్టుప దేశమున ఉఊరుమూల. 

దేశమునుండి నలి* ముసరం= చకా కార మున (భమింప జేసీ తన 

శిరః శ్నే(తమున శ్రి మన మగున ట్లూనర్చవలెను. అప్పుడు మండలగతి 

యుండునట్లు చతుర మొనగించి పాము సారింవవలెను. బాగుగా 

సర్వదిక్కులరును (గమః ౫ వనరింవిజేయవలెను. అప్పుడు వదము 

నకు విద్యుత్తునకు వలె ఉద్భునుణ మున్నందున విద్యు(,ద్భా-త 1 రణ 

మయినది. 

౪౫. కటి భాంత 0 

విధాయ దణం నూనీం తంజనా వవసారితశం 

స అలో అలీ పాదం పొ ర్మ్వే ము తృృష్టపరానృ త్తేన కగ్మ ణా 

కటి మారీచయే ద్యడ్వా బాహ్యతో భఇమరీం౦ దధత్ 

హస్తా వృంయోగతః కుర్యా ద్వా్భవృ త్త పరివర్తతౌ శిర. 

యతాంతే చాతురశ్యం చ కటిభా9ంతం వదంతి తత్ 

వరిక్కమే గతీనాం తత్తాలేషు యతిపూరణే, 

౪౫. కటి (భాంత ము. 

దకీణ పాదమును సూచీ పాదముగా నొనర్నునది. దానిని 

వేగముగా న సరింష తేసి వారా గం దుంచునది. పృష్టుప రావ ర్త 

"మొనరించున ది. బాగుగా కటి న" లేచితము చేయునది, అస్తు డడ. 
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కటి భాంత మగును, యద్వా; బావ్యూతః (భమరీచారి ధరించునది. 
హస్తములను (పయోగానుళతముగా నుంచునది. అప్పు డా హాస్త 
ములకు వ్యావ ర్హనము, పరివర్తనము కూర్చునది. తుదకు చాతుర 
శ్వ్యేము కూర్చునది. అప్పుడది కటి భా్రాంతక రణ మగును. ఇది గతి 
సరిక్రముములో నుఫయోగించును. యతిపూరణమున నా యా తాల 
విధులందు నుపకారి యగును. 

కటిభాంత్ర కరణమునకు రెండు రూపములు ఇచట. 
నిరూపితీముల యినవి. సూచి వామాపసరణము దవ్నిణన్యసనము 
షృష్టుప రావ ర్తనము కటిశేచనము అనునవి భరత సూచితములు. ఇది 
(పథమ రూపము. (భమరీ చారి పృ్రయోగ వశకరస్థితి కట్యిభమ 
ణము కరవ్యావర్తనపరివ ర్రనములు చతుర శాగవస్థానము అనునవి 
అభీనవగు పుడు పశ్రాంతరముగా సూచించిన రెండవ రూపము. ఈ 
రెండును కౌాలాంతరాలాది యతిపూరణ విషయమున ప)యోగింన 
శగిన వనుట వినియోగము. 

౪౬. ఊరోమ౦0డఆఅఆ౦ 

చారీం బిర్భాం విధాయాస్యాం స్వ న్తికస్యాపసారణే 

సీతావరావదాదధ్యాదురోమండలినౌ కరౌ 

యత తత్క రణం (పో కమురోమండలసంజకం, 3౨ 
బి | 

౪౬. ఊరోమ౦డ లము, 

మొదట బద్ద చారి నిర్మించి యుండునది. పిమ్మట స్వ 

మపసరింప చేయునది, స్టితొవర్తయను చారీవిధానమున స్వ_స్తికావ 
సరణ మొనరించునది. అప్పుడు ఉరోమండల నామము కల వాస్త 
ములను గూర్వ్పునది. ఇట్లు కాగా నిది ఉరోముండలమను కరణమగును 

ఉరః (పబేశము నం దొక హస్తము 'బ్వేష్టితమగుటయు. వేరొక 
వా_స్తమప వేస్టితమగుటయు నట్లవి (భమితములగుటయు ఉరోమం 



46] కరణములు 3ి౬రగా 

౪౮. వినివృ క ము, 

" సూచీచారి ననుసరించి అన్యాం ఘీపార్షి భాగమునందు ఈ 

నూచిచే స _సిక్ర మాచరింప వలను. ఒక పార్శ్యమున తిక వివ_ర్తన 

మొనరించి అన్య వార్య్వ్యమున (ప త్యావ_ రన మునరింవ వలెను, 

ఇట్లు (తిక నివృ త్తినొనరించునది. అన్యోన్యజంఘా వేధమున బద్దచారిచే 
ఢడారువలన మొొనర్ప్పదగును. అప్పుడు వా _సములు చేచిత "మునర్చ 

వలెను. హంసపతుములుగా వహ _స్తములు వేగ భమముతో నుండద 

గును. ఇట్లుండగా నిడి వినివృల్తీ తమను కరణమగును, ఉద్ధత గతి 

పరి(క్రమమున దీని ప)యోగముండును, 

౪౯ నీవృ త్తం 

పాదమాక్ష_ప్రయాక్షప్య తతో హస్తేన సంయుతం 2% 

వ్యావృ త్తపరివృ త్తేన స్వదేహాదపసారితం 

పత్యావృత్య (పకుర్వీత భమరీం రేచయత్కరొ 

యత? తత్స్యాన్నివృత్తాఖ్యముద్దతస్య వరిక్ళమే 

౪౯. నివృ త్త ము 

నివృత్తీకరణమె వివృత్తేకరణమను నామముతో నాట్య 
వేదమున నున్నది. హ_స్తపాదము లాక్షీ పము లగుట, తిక మునకు 

వివర్తనము, హ_స్తములకు శేచితవిధి వివృత్త- నివృత్త కరణరూ 

పము. దీని యోజన మో విధమున నుండును. ఆశీ పచారిచే వామ 

పాద మాశ్నీ_ప్త మొనరింపవలెను. తన చేవాశ్నేత)ము నుండి యప 

సారిత ఏథానమున హా_స్తమును వ్యావర్తన పరివర్తన విధానములతో 

నాశ్నీ_ప్త మొనరించి. (ప్రత్యావర్తన మొనరింపవలెను. (భమరిక 

విధానమున (తికమునకు వలనము కూర్చవలెను: వహా_స్తములు హంస 

పయరూపమున శేచితములై వేగ(భమణమున నుండవలెను, ఇట్లుం 
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డగా నిది నివృ త్తీకరణ మగును. (తికనివ_ర్ప్సనమున్నందున నివృ త్తే 

కరణ మయినది, దీనిని ఉద్దతేగతి పరిక్రమమున (పయోగింతురు. 

వల, అవవిదం౦ 

చకురశ9తయా సిత్యా సవ్యమావ రితం కరం 
థి 2) 

అక్షి పయో వినిష్కాన్య శుకతుండకృతం పునః ౨౪6 

స్వసోోరోః పృష్టతో న్య స్యే త్తతన్సు కటకాముఖథా 

వక్షఃసలసితం వామం వర్త్శనా చాతురీవకాత్ 
థి థి 

క్కుర్యాద్యతా్థప విద్దం తదసూయోకో పయోః స్మృతం 

౫6, అపవిద్ద ము 

చతుర(శముగా నుండుట, సవ్యహ_స్తమును ఆవంర్తితే మొన 

థించుట్క, ఆవ్షీ స్త 'చారీవిధానమున నా హస్తము విడిచి శుకతుండ 

మునరించుట్క, తన ఊరువునకు పృష్టమున 'నుంచుట, పిమ్మట వామ 

హా. సము కట కాముఖముగ వతుఃస్థలస్థిత మగుట అపవీద్ధగ రణములో 

నుండును. వ రనావాతురీ వశమ్యుగా స (కీయ లిరదుండునో, అసూయా 

కోప్యపభానమయిన వాశ్యార్థమ్య న అ పవిద్ధ కరణ [ప్రయోగ ముండుట 

(వాము, బ్రందలి యా కేన మంతయు నభిన వభారతి నుండి 

సంగృహిత్మమయినది. 

భుకతుండపా స మాన ర్రింపచేసి ఊరు పృవ్యమున 

గూమ్పుట 'వామహ_స్తము. వతుఃస్థమగుట యనునంతమా[తము భర 
తో క్త, ఇందభినవయాజన మి విధముగ నున్నది. వతమున గష్టాం 
గుల గతములుగా కటకాముఖ వా _స్తములు పాజుఖములుగా 

కూర్చి చాతుఠ్యశ్యమున నుండ వ లెను. పిమ్మట హ_స్పమును 'ఆవర్రిత 

మున నిమ్మఎమింప జేసి: తశ్చుము కాలమున నే ఆశ్రీ ప్రీకచారి ననుసదిం 

పవ్షలెను, ఆవా. స్తమునె. శుకతురడముగా' కూర్చి' ఊరు భాగమున 

1 
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కూర్చవ లెను, వామవా_స్తము కటశకాముఖముగా వవమునంబె 
యుండవలెను. దవ్చీణ కర పాదాపర్యవసానమున తదుపలశ్షి తముగా 
వేగనిస్సకణ మున్నందున అపవిద్ధ మయినఏ. దీని నామ విశేషము 
నె వర్తనాచాతుర్యము సూచిత మగుచున్నది. ఇట్లీ యభినవ వాణి 
జాయ సేనాపతి వాణిగా నిందు సంగతమయినడి, ఇట్టి రీతి (గంధ 
మంకట గోచరించుచునె యుండును. 

౫౧. గరుడపుతం 
a) 

వృళ్చికే కరణే హఫో లతాభ్యో రేచితః పరః 
వక్షస్సముద్దతం యత తదు కం గరుడపుతం S౪౫ 

జూలీ ae) 

ఆహురన్యర్థమేవాన్య వినియోగం విచక్షణాః 

వతాకే మణిబంధాంతే ముహురంచితకుంచితొ 
యత్య లక్ష్యానుకూ ల్యేన కధితా భట్టతండునా 

కణ. గరుడప త ము, 
వూ 

వృశ్చక కరణము నందు నిరూవిత మయిన లతావా స్త 

ముండుట, రెండవ వాస్తము శేచిత మగుట, వకుము సముద్ధతముగా 
నుండుట కూడుకొన్న చో నది గరుడస్తుత కరణ మగును. ఈ గరుడ 
ప్రుతమున కన్వర్హమయిన విని యోగమునె విచతుణులు నిరూవీంచిరి. 

ఈ కరణవిషయమున భట్టతండు వీ విధముగా ననెను. పతాక హస్త 

ములు మణిబంఛాంతమున ముసాుర్భువాుః ల శ్ష్యూనుకూల్యమున 

ఆంచితీములు కుంచితములు కావలెను. ఇట్లున్న గరుడప్పతీక్షరణము. 
అని “వతుస్సముద్ధళం” అని యిందు లతుణభాగమున నున్నది. 
“సమున్న తంశిరశైెవిఅని భరతవచనము.“సమున్న తముర శైవ” 
అని యచటి వాఠాంతరము, కిరోవక్షములు రెండును సమున్నత 

ములుగా నున్నను గరుడస్లుగ స్వదూ పము నుందరముగనె యుండును, 

“ప యోగోఒస్య నామోచఛితవన విషయే”. 



న. 

bh, , 

వల? నృ త రత్నా వలి 

౫౨. లఅలాటతిలకం 

ఆన్వర్హనామ యత్సృష్షం వృశ్చికం చరణం యధా 

తదంగుశేన కుర్వీత యత్ర భాలే విశేషకం ౩౫౦ 

అలాటతిలకం విద్యాద్విద్యాధరగతావిదం 

౫౨. లలాట తిలకము 

లలాటతిలక మనునది సార్గక్రనామము, పృస్థభాగమున 

వృశ్చిక చరణము కూర్చి ఆ పాదాంగుష్టమున ఫాలతీలమునందు 

తిలకము కూర్చునది. అది లలాటతిలక కరణమగును. పాదాంగుష్ట 

మును తిలకకియా హేతువుగా నుపలవ్నీత్ మగునట్లు సం'శ్లేవము 

కూర్చవ'లెను. విద్యాధరుల గతివిషయమున నిది (పయుక్రమగునని 

౫క. దోలాపాదం౦ 

ఊర్హ్వజానువిధానేన పాదమాధాయ కుంచితం 

దోలాపొదం భజన్ దోలొ (పయోగవశగౌ కరౌ 

యత) కుర్వీత తత్తజైః దోలాపాదముదీరితం 

౫౩. దోలాపొద ము 

ఊోర్ట్యజానుచారీవిధానమున పాదమును కుంచితముగా 

నొనర్చి అనంతరము దోలాపాదచారి ననుసరింవ వలెను, పిమ్మట 

డోలావా_స్తములను (ప్రయోగవశగములుగా నొనర్చునది* అప్పుడు 

దానిని త ద్వ్యిదులు దోలాపాడకరణ మని వ్యవహారించిరి. దోలా 

పాదచారి హ_స్తస్వరూపములు నిరూపీత ములయినవి, 

౫౪. తలవిలాసిత ౦ 

పార్శ్వకర్తసమక్షే (తేేభ వేత్చాదః సముర్రితః 9౫౫ 

ఊర్వాంగులితలో ౬ స్యాగభాక్పతాకాంచితనలే 
> థి 



కరణములు తిష ౫ 

యకాాంగాంతరమ ప్యేవం తత్స్యా తలవిలాసితం 

పాదోద్ధారాభిధానేన సూతుధారాదిగోచరః 

భట్టతండు మ తేఒ|తాం(ఘిసంగతౌ యుగపత్క-రౌ 

రేచిశతావస్య పార్శ్వే స్తః కరా కీర్రిధరే మతే 2౬౦ 

౫౪. తలవిలాసిత ము, 

ఇందు సముల్టిత మయిన పాదము పార్శ్యమున కర్ణసమాన 

'పి దేశమున నుండునట్లు కూర్చవలెను. అ ట్లూర్యుగతమయిన పాద 

ముతో నంగులితలము అంచితతలముగా న్లిష్టతలముగా నుండవలెను. 

ప తాకాంచితస్థలమున నంగులి తలము సంగతము కావలెను. అం 

తరమున గూడ నిశ్లై యొనర్చునది. ఇళ్లే ప్రయోగము అభ్యాసమున 

గూడ నుండవచ్చును. పతొకవా స్తములు పరస్పరో పసంన్లిన్టమువై 

యుండును. ఇ ట్లిది తీలవిలాసితే మనుకరణమగును పాదతలమునకు 

హ_స్తతలమునకు నికృష్ణమయిన (ప్రబేశమున అనగా నాకాశమున 

లసితము = శ్లేవణమున్నందున నిది తలవిలసితము అయినది, ఇదియే 

తలవిలాసితేము, తల--వి-లసితము కాగా తలవిలసితము, పాదో 

వార సంజ్ఞ యుండుట చె నాట్యా చార్యులు సూత్ర ధారాది విషయ 

మున దీనిని యూజనము చేయుచున్నారు. 

౫౫. తలసం౦ంస్ఫోటితం౦ 

చార్యాతికాాంతయా దండపాదయా వాంఘ్బ్రముద్ద్నతం 

డ్ఫ్రుతం నిపాతయన్నగే) సశద్దిం తాపయేన్మిధః 

కరౌ యత పశాకౌ త త్తలసంస్ఫోటితం మతం 

హ సేన హ సతాలేఒన్య వినియాగః పకీ రితః 
ర ర ఆల 



క౬ుక నృత్త రత్నావలీ 

౫౫. తలస౦స్క్ఫోటిత ము... 

అతి కాంత భారి చే గాని దండవాదవారిచే గాని 

పాదము నుద్భ్భతముచేయుట్క అగ భాగమున (ద్రుతీముగా నిపాతనము 

పరస్పరము సశబముగా  తొడనము, కరములు ప తొాకములుగా 

నుండుట తలసంస్ఫోటిత కరణము యొక్క స్వరూపము, హ_స్తముచే 

వాస్తతాల మొనరించుటలో దీనికి వీనియోగము కలదు. 

౫౬. ద౦0౦డప క్ష ౦ 

ఊోర్గ్వజానులతాహస్తా జాను న్యేక స్తయోర్యది 3౬ ౫ 

స్వ్యాదంగాంతరమ ప్యేవం దండపక్షం సమిరితం 

౫౬. ద౦డ ప క్ష ము, 

ఊర్ల్యజాను చారి నాచరించుచు, తిర్య(క్స సారి తములుగా 

గుండు లతాహా స్హములను కూర్చి ఒకల తాహ_స్తమును జూనువుయొక్క- 

ఉపరి్శప దేశమున నుంచవలెను, పిమ్మట అంగాంతరమున గూడ నిజ 

యొనర్పవ లెను, ఇ టిడి దండపతు. కరణమగును, ఓక పార్ళషమున 

డండమువలె బాహు సమవస్థానమున్నందున దండవతు. కరణమయి 

నది, 

౫౭. ఆక్షి ప్ర రేచితం౦ 

చతు రశ్యాఖ్యయో రేకో వ్యావృ తకరణాశి9తః 

ఊర్ట్వే పార్మ్వద్వయే క్షపో హంనవక్షో (దుతభ్యమః 

అధ స్తలకరో నేయో వక్ల్షోదేశమధావరః 

రేచితో బాహ్యతః క్షైేవ్యః తద్వకశాచ్చరణోంచితః ౩౭6 

ఏకోఒపరస్తు నూచ్యాభో యస్మిన్నాక్షి వ్రరేచితం 

త్యాగోపాదానయో ధరే తద్దేయం బహుశః కృతే 



కరణములు తెజుతె 

౫8, అక్ష ప్రరేచిత ము, 

ఈ కరణమున భరత భావ యి ట్లున్నది. వామవా_స్తము 
హృడయమున ' “నుంకుట, సవ్యపహా_స్తము ఆఫ్షీ ప్త ప కేచితమగుట చేచి 
తేము అపవిద్ధ మగుట ఉన్న చో అక్షి పేచిత కరణమగును, అని 
ఇందు అభినవయోజన మో విధముగ నున్నది. హృదయ వ్న్యత్రమున 
నామవా స ముండును. సవ్వ్యపహా_స్తము ఉఊోర్ట్యప 9 దేశమున పార్శ 

ధ్యయమున వ్యావ రర్హిన కరణము నవ్నీ ప్పవుగును. అది హంస వత్స 

దుక భమాత్మక ముగా "రేచిత మగును, వమ్షోబేళశము చేరి అథో 

ముఖమై అంచితము శేచితము అపవిద్ధము నగును. గ్మాతశ్నే(త్రము 
నుండి నిస్క్కామిత్ మగుటచే నిది అక్షి ప్ప శేచిత కరణ మగుచు 
న్నది. ఇందు పొదములు ప) యోశానుసారమున అంచితసూచీ 

రూపమున నుండును. త్యానోపాదాన పరస్ప రాత్మక్రమయిన 

వాక్యార్థ మఖి నేత వ్య కుగునేని దీని (ప యొోగింతురు. ఇది యిట్లుండగా 

క (గంధము నందలి వ చనార్థము విశదము కాగలదు, 

చతుర్నళ్రము లేన వేరుగల వా స్తములణో నొకటి 

వ్యావృత్తకరణము నాశ్రయించినమై.. ఊర్థ్వ భాగమునందును పార్వ 

ద్వయము నందును .శ్షీ ప్వమె వాంసపతుము [దుతభమము నగును. 

(క్రందుగానున్న కరము వత్రిగే చేశమున నుండవ అను, "రెండవది. వెలు 
పలగా శేచితమె EN _ప్రము కావ లెను, వా ఇన నశ మున నొక చరణ 

మంచిత మై యుండదగును. శెండవ పాదము సూచీపాదముగా నుండ 

దగును. ఇ ట్లున్న ఏది మూకీ ప్త నేచిత కరణమగును, పునఃపునః 

(క్రియమాణమ్నగు త్యానోపాదానా. రూ పార్ణమున నీ కరణము (ప్రయుక్త 

మగును. ' . 

ఇట్లు అభినవ యోజనమును జాయానుసరణము వ్రాయుట, 

కొన్నిట పునరు క్త కముగా నున్న నావశ్యశ మని నిరూవితీ మయినది. 



కి౬ రొ నృ త్త రత్నావలీ 

ఇరా, జనిత ౦0. 

జనితాయాః కరో యత లతాఖ్యో దక్షిణో భవేత్ 

జనితం తత్సమసానాం [కియాయా జనికం యతః 

౫౮. జనిత ము, 

ఒక హా_స్తము వత్సఃస్థితము ' రెండవది పిలంబితము 

పాదము తలాగసంస్థితీము కాగా జనిత కరణమగును, వతుమున 

వా సము ముసిహ స్తము, (పలంబితహ_స్తము ల తాఖ్యవా సము 
అనాది © జాన్ — —D 

దశ్నిణము జని తాభాలీవశమున నిందలి సర్వము సమానీతమగును. 

ఇతరములయిన సర్వ్మకియల యారంభ కాలముననె త త్తత్ప్సన్ని వేశ 

మును ఈ జనితక్రియ సంపాదించును. కావున నీ జనితకరణము సమస్త 

(శ్రీియలకు జనికకరణమని భావింప దగును, 

౫౯, ఉఊఉపసృతం౦ 

అం[ఘిరాక్ష ప్రయా యుకో వామో యద్యపతం వృజేత్ 3౭౫% 

వ్యావృత్తిపరివృ త్రిభ్యామరాలత్వముపాగతః 

తధైవానుగతో హసో దక్షిణం పార్శ్వమానతం 

తదోవసృతమాథ్యాతం దినయేనోపనర్పశణే 

అగతశ్చృరణా కార్యే కృమాద్దాతా కరౌ తతః 

ఇత్యంగీకురుతో భట్టతండుకీర్తిధరా విహ కలాం 

౫కా. ఊఉపసృతము 

వామపాద మాక్సీ_స్త చారితో నుండుట అన్యపాదము 
చేరుట, తదనుగతమయిన పా_స్తము వ్యావర్తన పరివర్తనములతో 

గూడుకొనినదె అరాలవాస్త్ష స్వరూపము వొందుట, దశ్నీణ. 

పార్గమానత మగుట ఉపసృత కరణమునకు రూపము సంపాది 

చును, ఇది వినయమున సమిాపము వేరుటలో వినియోగము పొం. 
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దును. ఈ కరణవిషయమున భట్రతండుకీ ర్తిధరులీ 'ఛావము సూచిం 

చిరి, ఆగ భాగమున పాదములను కూర్చవలెను, (క్రమముగా హస్త 

ములు దోలాహా_స్తములుగా నుండ వలెను, ఇట్లు వా రిద్దరంగీక రించిరి. 

ఆక్షీ_ప్తచారి ననుసరించి వామతో వ్యావర్తన మొనరింప వలెను. 

కరపరివ_ర్తనమున గాతీ)మునువంచి దక్షీణమరాల మొనర్పవలెనని 

అభినవుని యాయోాజనము. 

౬౯. ఉద్వ్బృృ త్త 0 

ఆపసార్య కవ పీేక్సాదం హస్తం చోత్వృ త్తయా సహ 

' యస్మీన్నశేషమంగం చ తదుద్వ్భృ త్తమ దాహృతం 

భట్టతండురిహాక్షప్తాం చారీం పొద క్రియాం జగొ 

ఒం. ఊఉ ద్య త్త ము 

ఉద్వ్భృ_త్తే చారి ననుసరించి సాదశ్ష్నేప మొనరింపవ లెను, 

వా స్తశ్నేపము నొనరింప వలెను, ఇట్లు సరాధంగము శీ _ప్తము కావ 

లెను. ఇట్టి డిడి ఉద్వ్బృ త్రీకరణము, భట్టతండు విందు పాదకియ 

అఖీ ప్త చారిగా నుండుటను నిరూవ్సించెను. హాస్తపాదము లాప్పీ 

సము లాసారితా నీశీములగుట యిందున్నది. సర్వటేహోచ్నేప 

మెస్టుకలుగును! ఇట్లు కలుగును, హా స్తపాడములు ఉడ్యృ_క్తచారీ 

యు_క్రములయిన నవి యట్లగును. అవిద్ధ వప సు నా వేష్టిత మొనరించి 

సముత్సుతి నాచరించి నిపాతిత మొనర్ప లెరు, వీమ్శట పరిన_ర్హనము 

భ్రమణము నుండుట ఉద్య్భ_త్తచారిలో కలదు, ఆది యిందు గలదు 

కావున సర్వము కలదు. కావుననె యిది యుదర్భ్భ త్రీ కరణ మయినది. 

జం అవహిత్టకం 

కుర్వీత జనితాం చారీం కరావభిముఖాంగలీ 

య(తాలపలవారాలౌ వక్ష నటలలాటయోః ౨8౮౫ 
వ. న! 
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వ్యావృత్తో ద్వేష్టితౌ గ్రాహ కరాభ్యామవహిత్రకం 

ఏతరద్గోపనవాక్యార్డే విద్వద్భిర్వినింయయుజ్యతే 

అవహిత్చకరం చా(త్ర భట్టతండు రవోచత, 

౬౧. అవపాత ము 
ధి 

జనితబూరి నాచరింపవలెను. కరము లభీముఖముగా 

నుండ వ లెను. అలపల్లవహ_స్ప్హము వతుఃస్థల మందును. అరాలహా_స్తము 

లలాట మందును ఉండవలెను. కరములచే వ్యావ_ర్తనము ఉచేష్ట్రనము 

(గహింపవ లెను. ఇట్టిదిది అవహేళ్ణే కరణ మగును. విద్వాంసులు దీనిని 

గోపన వాక్యార్లాభినయము నందు వినియోగింతురు. భిట్టతండు నిందు 

అవహీత్లేకర ముండుటను చెప్పెను. 

ఇచట లతుణ వచనములో “వ్యావృత్తా చేస్టీతె గ్రాహ్యా 

కరా భ్యామవహిళ్టేకం” అని యున్న ది. అవహిచ్టేక సంపూర్ణ లక్షణ 

వివేచనమునకు “క రాభ్యాంి అని మరల కరముల నిరూవీించుట 

స్పష్ట భావముగ లేదు. వాస్తచాలసనములు పార్య్వములకు పిసరించి 

వక్షః స్థానమునకు చేరుట యిందు నిర్టీత ము, అట్టి భావ మిందు పరి 

(గ్రాహ్యాము, జనితీకరణము, హా స్తము లభిముఖాంగులులుగా నుండుట 

శనై ర్ని పతితము లగుట భరతో క్త లక్షణము. అఖినవు డిట్లు యోజన 

-మొనరిం చెను. జని తాచారీ విధానమున మ ప్రిహా_స్తము వతుఃస్థమయి 

నను అరాలము అలపల్లవముగా హస్తములు లలాట వతు? మేత 

గతము లగునట్లొనరించి మెల్లగా నా కరములను ఉ బ్వేష్టితముల 

నొనర్ప వలెను, అభధరోర్ల క్రమమున పార్శ్వగ తీములనుగా జేయ 

వలెను. మరల అప వేష్టిత పరిన ర్తిశ కియలతో అరాలాలపల్లవము 

లనో్యన్యము సము ఖముగా వవ్లోచేశమున కూర్పువాంద వలెను. 

గోపన పిధాన వా క్యాగ్ధమున ప్రయోగ ముండును. -కొందర వహిర్ణే 



కరణములు 380) 

పా_స్త ముండుట చెప్పిరి. ఇట్టి అవహీత్లేకరణము చిం తాదౌొర్చల్య 

విషయ నుసియు ననిరి. ఈ అన్యమతేమునె జాయపతి తండుమత 

ముగా జాను, 

౬౨. నిశు౦భిత ౦6 

అంచితం పాదమన్యాం(ఘేః పార్తిలాగే వినిక్షయేత్ 

౬2 

వక్షఃసమున్నతం చిచత్కటకాముఖమధ్యమాం ౩౯౦ 

కుర్యా త్తి అకవత్సాలే యత తత్స్యా న్నిసంభితం 

ఆనేన కరణేన స్యాదభినేయ స్రిలోచనః 

అత కీ రిధరస్వాహ సూసీముఖ మధోముఖం 

తస్యాభినయనే హసో యస్మాదయముదీరితః 

ఏతస్మివ్య-రణే పాదం వృశ్చికం కేచిదూచిరే ౩౯౫ 

౬౨. నిశు౦భిత మ 

ఈ నిశుంభిత కరణమునకు ని స్తంభిత కరణ మనియు చేరు 

కలదు. లతుణారత భములో *అంచితం””' అను పవమును “కుంచితంి? 

అని (గహింపవలెకు. అభినవ భరతు * కుంచితే మనియే పేర్కొ 

నిర. ఒక పాదము రెండవ పాదము యొక్క. సృష్టమున పార్షిభాగ 
౯ 

మున కుంచితమై యుండవలెను. వతుము సమున్న తీము. ఆఅన7ా 

నిర్భుగ్నుము స్తబ్ధము నిమ్న పృష్థముగా నుండుట. కటకాముఖ 

హస్తమునకు సంబంధించిన మధ్యమాంగులిని లలాటమున తిలకము 

వలె ధరింపవలెను. ఇ ట్లున్నచో నిది నిశుంభిత కరణమగును. పాద 

ముచే భూమికి ఆఘాత మొనరించుట యిం దుండును గావున నిది 

నిళుంభిత మయినది. దీనిచే తిఎలోచను డభినేయు డగును. ఇది 

మహేశ్వవాభినయ విషయము. ఈ కరణ విషయమున కీ రిధరు 

డిట్టనెను. ఈ నిశుం'ఛాభి నయము నందు సూచీముఖ హస్త మధో 
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ముఖముగా నుండును. కొందరు ఇందు పాదము వృశ్చికపాదముగా 

నుండుటను నిభూవించిది, 

౬ 3. విక్షపొక్షి వ్ర౦,. 
చాట 

వ్యావృ త్తకరణం యేన కరేణ పృవిధీయతే 

తేనై వ సహ విక్షి పః స ఏవ చరణో బహిః 

అది అమ ౪? అ ఆవి అద ” ఆశ్ష "ప హస్తపాదన్య త _స్యెవ పరివర్హనాత్ 

ఆన్యాంగే చ భవేదేవం విక్షిప్తాక్ష ప్తకాధిధే 

ఏతన్నాట్యాంగవిచ్చేదే వృయోజ్యం సంధిగు ప్రయే ౪౧౦ 

తాలానామనుసంధానే గతీనాం వా పరికృమే 

చారీణాం వా నియుద్ధాదొ సంచా రేషు యధాకఇమం 

rey అద అన కేచిద్దతాగతే త్వస్య వినియోగం పచక్షతే, 

ఇఒ నేం వి క్షవా క్ష వము, 
తావ. జి 

వా_స్తపాదములు విశ్నీప్త్రములగుట్కు అవియ మటల 
అవ్నీ ప్రములగుట వికీ హాటీ ప్త కరణ రూపమని భరతుని వచనము, 

ఇం దభినవ యోజన మో విధముగ నున్నది. ఒక హూ_స్టమున వ్యాన 

రన మొనరించు సమయమున పాదమునకు బహిర్ని. వమ రూప 

మగు నిశ్నేపము ఉండవలెను. రెండవ వాస్తము చతుర(శ్రముగనె 

యుండును. మణుల పరివర్తిగీ కరణమున నా వహాస్తపాదమునకు 

ఆశే పమును రెండవ దానికి విశ్లేపము నుండును. గమనాగమన 

(వథానమయిన వాక్యార్థమున దిని (ప్రయోగ ముండును. ఇట్లు వికీ స్తా 

పీ_ప్త రీతులున్నందున నిది విశ్నీపావీ ప్త కరణ మగును. అని 

అభినవ గుప్తోపాధ్యాయుడు భట్టతోతుడు ఈ విషయ 
మున నిట్లుప పాదిం చెను. అభినయ హస్త (పభానవముయిన కరణ 
మున కంతట వాక్యార్థాభిన యము. నందు ప) యోగము ఉండుట 
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సమ్ముకేము, కేవలము వర్తనాపంధానమునకు గాని, కేవలము నృత్తీ 

_స్త [పధానమునకుగాని వాశ్యాన్దాభిన యము నందు (పయోాగము 

కము కాదు. అట్టి వానికి పిధానముగ నృ_త్తమున ప్రయోగ 

ముండును, 

కేవల వర్తన్మ్శాపధానము కేవల సృ త్తహ_స్తపిధానము 

నగునది కేవలము నృ త్తీముననె పిధానముగ (ప్రయుక్రమగునను 

భట్లతోతుని ఛా వానుబంధమున కొంద రీ విధముగ ననిరి. వేని 

నాట్యాంగ ము లోవిం చినపుడు ధారా వాహీకతకు లోటురాకుండుట కై 

సంధినోపనమున తై ఛిచాచ్చాదనమునశై వ ర్హస్మాప్రథధానములు 

న్న తేహ స పధానములగు వానిని పయోగింప దగును. మర్శగో 

పనముసకు మోద రక్షుణమునకు వాని (పయోగ మావశ్యకము. 

అయే యట్టివి యధాయోగముగా నభినయముల యంత రాలములందు 

(వపయోగింప నరములు. గతి పరి(క్రమములలో పూర్వపు తాలగతి 

మార్చి వేరొక తాలము కూర్చున పుడు ఇట్ట వానిని పయోగింప 

వలేను, ఇంకను యుద్ధ నియుద్ద విశేషములలో చారీగతులండు 

జ్ఞానకములందును సంహార విశేనములందును పనిని (పయోగింప 

నును. అని ఇట్టు భట్టతోత 'ఛావానుబంధముగా కొందరనిరి, ఇట్టి 

విధానముల నంతట పరిశీలించి యనుసరింప దగును. 

పె విధముగా భర తాభినవుల వచన సారమున్నది* ఈ 

విఖ్షీపొవ్నీ ప కరణ లతుణమును జూయసేనాపఠి యిట్లు భావించుట 

యిందు గాననగును. 

ఏ హా సమున వ్యావ రన మాచరింతురో ఆ వా సము 
టి అజా వ 

.శోడ్రచే అచరణము బహిర్విశ్నీ స్తము కావలెను, వాస్తపాదము 

సాశీ స్తములు కాగా నా హ_స్తపాదములకి పరివర్తనము నుండురు. 
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అన్యాంగము నందును ఇట్టి విశ్నే పాశ్నేపము లుండదగును. ఇట్టి స్వరూ 

పము ఈ విన్నీపావఖ్నీ ప్త కరణము నందుండును. ఈ కరణమును 

నాట్యాంగవిచ్చేదమున సంధిగోపనమునశకే_ (పయోగింప వలెను. 

తా లానుసంభానము నందును (ప్రయోగింపదగును. గతపరిక్రమమున 

(ప యోజ్యము. బారీ విశేవములకు సంబంధించిన నియుభ్ధాదూలలో 

యధోచితముగా సంచార (క్రమములందును వీని పయోగింప 

వచ్చును. కొందరు గతాగతము నందు దీని ప) యోగమును 

వినియోూగమును పలికిరి, 

ఇట్ట భావము జాయపతి నిరూపణములో నున్నది కరణ. 

లతుణ మనక్షై యున్నను, వినియోగ సూచనము వేరుగ నున్నది. ఈ 

వికీ పాకి ప కరణము కేవల వలనాపధథానము కాదు కేవల న్ఫత్తే 

వాస్త ప)భానమును కాదు. లతేణమున నున్న టిది యింతే కన్న 

భిన్నమయి నందున అభినవగుపు డనినట్లుగా గమనాగమన (ప్రథాన 

మయిన వాక్యార్లమున నె (ప్రయోగము సముచితీము. ఉపాధ్యాయులు: 

(భట్టతోతుడు) నిరూవించినట్లు భావించినట్లు ఈ వివీప్తాఖీ ప్రమును 

అభినయ వాస్త (పథానమగు కరణమె కావున వాక్యాన్టాఖి నయము 

ననె పియోగార్హ్యమగును. ఇది వర్తనా (ప్రథానము నృత్తహ_స్త 

పిధానము కానందున (ప్రధానముగా నృ_తత్రీమున (పయోగింప 
దగదు. అంగవిచ్చేదమున సంధిగోపనమున తొ లానుసంధానాదు 

లలో దీనికి [ప్రయోగ ముండుననుట యుక్తము కాదు. జాయనేనా 

పతియు నిట్ట విషయవి వేచననున నభిజ్ఞ భావములనె నిబంధిం చెను. 

ఈ యభ్యాయముననె మొదట కొంత చెక్సి చెప్పి యిట్లు చెప్పెను. 

' “య(్రాభినయహసానాం ప్రాధాన్యం కరణే భవేత్ 

వాక్యార్ధాభిన య_స్తతృ్యకార్యః నృత్తే న కేవలే 

నృత్తహ సన్తప్రధానం తు కరణం తత ళస్యలే” 
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ఇట్లు పూర్వము నిరూపించిన కర్త యిచట. ఇట్లు నిరూవించుట 

వ్యత్య _స్తముగా నుండవచ్చును. అందున నె యిది యింతగా నిరదూవిత 

మోయు డ్. 

౬౪. అక్షి వం 

అక్ష వాయాం యదా చార్యాం పాదాళక్ష పో దుతో భవేత్ 

తదైవ చతురః పాణీరాక్షేప్యః కటకోఒధవా vox 

యత పార్శ్వం నతం కించితదాక్షి పం ప్రచక్షతే 

విహితో వినియోగోన్య విదూషకపరి[కమే 

౬౪. అఆక్ష వము, 
rt 

ఆశీ పయను చారీగతి విశేవములో పాదాశ్నేపము వేగ 
ముగా నున్న చో నప్పుడె చతురవహా సము ఆశ్నేప్యము కావలెను, 

అప్పుడు కటకాముఖ వా స్తమయినను ఆశ్షేఫ్యము కావలెను, ఆ 

సమయమున పాగ్ట్యభాగము కొంతీగా నతీము కావలెను. అప్పుడది 

ఆక్షీ_ప్తమను కరణ మగును. విదూవకుని పరికమములో నీ 

యాశ్షీ_ప్త కరణమునకు వినియోగము విహిత మయినది. 

౬ భుజంగత్క స్తరేచిత ౦, 

భుజంగ త్రాపితా హస్తౌ రేచితౌ వామపార్శ్వగా 

యత్ర కుర్వీత తృత్పో క్షం భుజంగత న్తరేచితంం 

జం భుజ౦గత్య న్లశే చిత ము, 

భుజంగ తాసితములను హస్తములు శేఛితీములై వామ 

పార్మ్యగతమున్లై యుండు నట్లొరరించినచో నది భుజంగ (త్ర _స్తశేచిత 

కరణ మగును. నామోాపపక్రిని పూర్యనిరూపితానుసారమున గుర్తిం 

చునది, 
ళీ 

(4 
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ఓట. మండలస్వ స్తిక 0. 

విచ్యవాయోః పృయోగేణ సహో ద్వేష్టితవర్తితౌ 
ఇంల 

కృతో్యర్థ్వమండ లం కుర్వన్ కుర్వీత స్వ స్తికౌ తతః 

ఐధ్నీయాన్మండలస్థానం మండలన్వ స్తి సికం భవేత్ 

క 5 
విలాసపరిసంథ్యానే (ప్రత్య ఒర భవేదిదం. 

౬౬. మండలన్వ స్తికము 

మొదట విచ్యవ అను పేరుగల భారి (ప్రయోగించుసది 

ఆ ప) యోగ సమయమున నే ఉ ద్వేష్టి" న రసమున హస్తము; రను 

స్వ_స్తికములనుగా నొనర్చునది. ఉ చ్వేష్టిత వర్తసముసనె యార్ధ్వ 

మండలి వర్తనము కూర్ప్చునది. పిమ్మట మండల స్థాన కమును గూర్చు. 

నది. అప్పుడది మండల స్వస్తిక కరణమగును, ఇడి విలాస పరి 

సంఖ్యానమున (పత్యతేమగు నర్థము. న వినియోగము పొందును. 

మొదట చతుర్థశ హస్తములతో నుండుటయు విచ్యవా 

ఉపయోగము ఉద్వేష్టిత వ ర్తనము ఊర్ల మండలి వర్తనము స్వస్తిక 

యు_క్రిమండల స్టానక బంధములను అభినవభారతి వరుసగా నిరూ 

వించినది, ఇది నికార వాక్యాన్ధాభిన నయమున వినియోగము వొందు 

నని అభినవుడు సూచించెను. జాయసతి “పళ్యతే ఒ స్ట” అ నెను, 

జఒ౭. ద౦డపొద ౧. 

యత నూపురపా డోజ్జాం దండపాదాం సమాచరేత్ 

హ స్తం దండవదులి ప్రమ న్వర్హంఘం దుుతం నయేల్ బాన 

దండపాదం సమాఖ్యాతం "తక్సాబోవవరిడ్రమే 

ఆశాదౌ జనితా భట్టతండుకీ ర్తిధరోదితా 

ఏకః స్యాదూర్థ్వతః త _స్పఃి పరో జంఘాముపొగతః 

కరోఒభవదితి పాహ భట్టతండుః పయోగవిత్ 
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౬కి. దండ పాద ము. 

ఇందు ముందుగా నూపుర పాడికాచారీరీతి ననుసరింప 

వలెను. పాద మ్యగతీలమున పృష్థ భాగముగా నభ్యంచిత మొనరించి 

వేగముగా భూమి యందు నిషాతిక చముసరించుట నూపురపాదిక 

వారి. అనంతేరము నూపుర పాద సముత్హే మయిన దండ పాద చారి 

నాచరింప వలెను, వా స్తమును దండము వలె నట్టి ప్త మునరించి 

జంఘాంతీ ర్మాగమున వేగముగా సారింసవ అను, అప్పుడది దండ 

పాదకరణ మగుకు.ఇది సాటోప పరిక్రమాదులలో వినియోగించును. 

ఈ విమయమున భట్టతండువు కీర్తిధరు లీ విధముగా ననిరి. దీనిలో 
జని-తావారి మొదట నుండవలయును. జన తా చారి సర్భకరణములకు 

సామాన్యముగా జనిక కావున నది యుండుట యుచితము. (పయోనగ 

విదుడయిన భట్టతండువు; ఒక వా _స్తము ఊర్ల భాగముగా శ్నీ స్తము 

కావలెనని, శెండవ హస్తము జంఘాభాగము ననుసరించి యుండ 

వలయునని చెప్పెను, 

౬౮. పొదాపపవి ద్ o 

'వపరాజ్యుఖౌ యదా నాభిక్ష(తే సః కటకాముఖొ ౪౨౦ 

నూచీపాదః పరః పొదో విద్ధాపక్కాంతయాోన్న్వితః 

భవేదేవం ద్వితీయోపి తదా పొదాపవిద్దకః 

ఓలా, పా.దావవిద్ధక ము 

_ శట౫గాముఖ హస్తములు నాభి(ప'జేశము నందు పరాబ్ముఖ 

ములుగా నుండగా ఒకపాదము సూచీపాదముతో నుండి ద్వితీయ 

పాదమును విద్ధ మొుునరింప వలెను. ఆ సూచీపాదమె అతి కాంత బారీ 

యుక్తము కావలెను, ఇనశ్లే రెండవ పాదమున గూడ జేయునది. 

అప్పుడది పాదాపవిద్దక కరణ మగును. పాదమున పాదాంచేరము 
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అత 

అపవిద్ద ము== అపసారిశేము అగును గావున నిడి పాదాప విద్ధ కరణ 

అల Ww nD మయినది. పార్టి భాగ ముది స్పమై పొద్శాగమున సంస్థిత మగుట 

సూచీపాదమని, ఊొరువలన మొనర్పగా నపకాంతేమని (గ్రా హ్యాము. 

౬ఒజ, భుజంగత్సాసిత ము. 

భుజంగతా?సితాం కృత్వా వ్యావ త్రవరిదృ త్తకం 

ఏకం పాదవశాద్దోలమవరం కోటకాముఖం 

విదధీత యదా వేయం భుజంగతా3సితం తదా ౪౨౫ 

౬౯ భు జంగ తా సిత ము. 

కుంచిత పాదమును ఉలేవించుట, జారునును (త్యే(శముగా 

వివరింపజేయుట, కటిడాను నివర్శన ముండుట భుజంగ (తాసిత 

కరణ లతుణముగా భరతుని వచనము. దీనిపై నభినవభారతీ 

యోజనానుసారమున నిచటి లక్షణమున్న ది. భుజంగ తాసిత భారి 

నాచరించుట కాగా వ్యావ_ర్తన పరివర్శనములతోనున్న వాస్తములలో 

నొక హస్తము పాదానుగతముగా దోలాహాస్తముగా నుండవలెను. 

ఇ ట్లున్న నిది భుజంగ తాసితీ కరణము. వా_స్తములు పొదవశమున 

వ్యావ్న _త్తీ పరివృ త్తీము లగుట యిందు శోభ సంపాదించును. 

నృత్తమనాది సిద్దము, సమిపమున సర్పముస్స దని యా 
శంకించి చూచి సర్ప తానాగతసంవ_ర్రము కలవాడగును. వాని గమ 

నము వలె నిందలి గమన ముండును గావున నిది భుజంగ తాసిత కరణ 

మయినది. సర్చ(తావిష్ట వాదృశ్వ మున్న ందున ఈ కరణసాద్భశ్వ 

మున్న ందున భుజంగ (తాసితచారియు నిరూవిత మయినది. ఇక్షై 

చారీవిశేవములం డన్నిటను కరణ 'తుల్యమయిన' నామము. నిరూ 
వించి భావించుట యుక్తము 



కరణ ములు కికికొ 

80. వి షు కొం త౦ 

యదా(గే కుంచితః పొదః వుసృతో గమనోన్ముఖః 

రేచితే నః కరా విష్షక్కాంతం తద్వి[కమే హరేః 
pane, EE 

కిం, వి ము కాఇ0౦త ము. 

అగ భాగమున పాదము కుంచిత మగుట, అది (పసృతమె 

గమనోన్నుఖ మగుట, కరములు శేచితము లగుట విమ్ణుకాంత్ కరణ 

మునకు లతశుణము. విష్ణు వీకివుమున నిది వినియు_క్షమగును. భర 

తుడు నిరూకించిన లతుణమున '“పాదః కుంచితో గగనోన్నుఖః” 

అని యున్నడి. *పాదః కుంచితో౭. ౫గతోన్నుఖఃి అని పాఠాం 

తరము నున్నది. కరణచ్వ్నితమున పాతము గగనోన్నుఖముగా లేదు 

గగనోన్నుఖ గమనొ న్నుఖ పదములను సంగత పరచుకొనవచ్చును. 

గమనమున శె త్తిన పాద మొకింత గగన (ప్రసారముతో నుండుట 

నభ్యూహింపవచ్చును. విష్ణువున కిట్లు క ఏమణముండును. త_త్రద్యిమ. 

యముగా దీని ప)యోగ ముండును, 

౩౧. స్వస్తిక శేచితం౦ం 

. హృధమం రేచితౌ పశ్చాత్ శీర్తా ద్య్యావర్తనాదధః 

నీత్వోర్హ్వం వరివ_ర్తేనావిద్ధవక్కావురస్యధ 

స్వ స్తికౌ విప్రకీర్షై చ పక్షవంచితకా తతః ౪౭0 

పక్షపృదో్యోతకౌ నృ త్తకరషట్కమితి కృమాత్ 

తత్సరామగతా చారీ స్థావమంతేఒవహిళ్ధకం 

యత తత్క.రణం ప్రోక్తం బుధైః న్వ స్తికరేచితం 

నృ త్తత్వాభినయే మభ్య (వహార్షాదౌ [ప్రయజ్యతే 

వణ, న్వ న్షికరే చిత ము, 

ఈ కరణము నృ శివా స్స వట్కసరూపమున నుండును. 

చశీచితములు ఆవద్దవ్నక్ర ములు పగ్గ_స్టేక ములు విపకీర్ణములు వరు వంచి 



కలాల వృ తర ళ్నావలీ 

తఠ్రములు పతపద్యో గనె యులు అను నారు విధములగు న్భ త్లేవా 

ములు నియతక )మాను సార మున నిందుండును. భరతుడు న న 

శేచి తావిద్ధ నలప గటి సం టే వాస్త సంజ్ఞల నిందు నిదూపిం చాను. 

నే న సాశూ తార (పాధవుడయిన అభినవగుప్పక్కు ఈ హస్తముల 

ఊూజనానియతిని నిదూవించెను, అది యాధారముగా జూాయపతి 

న్య స్తిక శేచిక స్వరూప సౌందర్యము నిరూనిం చెను. 

pe | 
నృ_త్తహా సములు ముదట రేచిగములు కావలెను. 

అనంతేరము థీర్ణ మునుండి దిగువ భాగమునకు వ్యావ ర్తనము పొండి 

సవై ఊర్థ్యము . 'పసరింపనలెను. వీ వీమ్ముట పరివ_రృనమున ఉఠమునందు 

అవిద్ధవక ములు శావ'లెను. అనంగిరము న్వ ] స్థికములై విపికీర్ణ ములై 

పతువంచితకములై పతుపిద్యోతగములు శావలెను. ఇట్లు (గోము 

ముగా నృ_త్తమట్క- మిందుండును. ఆ నిరూవిక హస్తైనుగతముగా 

చారీగతి యుండవలెను. తుదకు అవహిచ్చేక స్థాన ముచిళేము, 

ఇట్లున్న నిడి స్వ ఒక రేచితే కరణ మగునని బుధులు వనిగూపీందిగిం 

న్భ తత్వ సంపాదగమగు నృ త్తే త్రము ముఖ్యమయిన ఫడు దీని ప్రయాగ 

ముండును, పివార్ణాదులందు నిది. య పేశ్రీ తము. 

మునట శేచితీములు పిమ్మట, నావిద్ధములు వశ్రముల్నునె సె 

యనంకీరము చేహశ్షేతము పొంది స్వ స్తికములు శావలెను. విన్నాట 

విశ్లషములుా విప ర్ల ములు గావలెను, ౫ న టిఫంస్థములు, = పత ప) 

ద్యోతే పయవంచితక రూపమున నుండ వలెను, "కేచితాదుల స్వరూ 

పము నిరూపీత మయినది. 

ఇంకు యోజన మిట్లుం డును. 

_ చాతుర్ళ్య మునరించు నంతగమున - శేచికేవ ర్రసమున 

పకుములను కూర్మి వ్యాన ర్త రన ముకం దుచు శిరో తేమ నండి 



కరణములు కరాణ 

అధర గమనము ఉపరి గమనముల వలన గలుగు ఆవిద్ధ వక్శివర్త 
నము కూర్ప్చవలెను. ఆ విభానమున నక్షుఃనై తీ !మునందు స్వస్తిక 

ముల ననుసంఛానించునడి. ఆ స్వ_న్వీకములనే విపకీర్ణముల నొనఏవంచి 

మరల పశతువంచీతములుగను మజుల పక్షపద్యోతములను కూర్చునది. 
ఇట్లూనరింపగా నిది స్య సి సిక రేచిత మగును. 

ఈ కరణ విషయమున కొందరి భావముల సంగతీము 

లుగా నున్నవని అభినవు డనెను. దీనిలో. నచ్చటచ్చట నృ_త్తవా_స్హ 

(పయోగ వశమున అలాతచారి మండల సంస్థానము సమనఖరీతి 

యనువ_ర్తనము పొందుటను కొందరనిరట. ఈ స్వస్తిక నేచిత కర 

ణము నృ త్త మెప్రభానముగా నభినేయమగు నపుడు పివార్తాది సం 

బంధ ముండగా (పయు క మగుట యు కము, 

౩౭౨. ఏలకా (క్రీ డితం౦ 

ఏలకా[కీడితా పాలే సన్నతం వలితం వపుః, v౫ 

యత వృయోగతో హస్తావేలకాక్సీడితాభి ధా 

ఆధమ(పకృతీనాం తద్దమనే వినియుజ్యతే 

౭౨. ఏ అకా క్రీ డత ము. 

ఏలశాకీ 92 డిత యను వారీగతి ననుసరించుటలో శరీరము 

సన్న తము వవితోము నగునేని వా _స్తములు (వ యోగానుసారమున 

నుండు నేని, ఏల కాక్రీిడిడ మను కరణ మగును. దీని నధమ(ప్రకృతుల 

౫మనము నందు వినియోగింతురు. తల '.సంచర  పావదములచే 

“ఉగ్లుత్య పతేనంి” ఎగిరిపడుటను భరతుడు చెప్పెను. పతన కాల 

నును గా(తీమునకు నమనము పిమ్మట వలనము నుండును. అధమ' 

(పకృతి గతి విషయ మేతత్. 
శే 



శల ౨ నృ త్తరతళత్నావలీ 

మ్ 
౭కి. స౦0 (భా౦ తం 

సమమావిద్దయా చార్యా వ్యావర్ష్శ్య పరివర్తితం 

ఊరుపృషే కరం యత్ర నిదధ్యాదలపలవం 
యలు ap) 

సంభా9ంతం కధయం త్యేతత్ ససంభ్ళమవరిక్కమే ౪౮౪౬ 

పద్మకోశోఒధవా తృ స్యాదితి కీ రిధరో ఒభ్యధాత్ 

౫3. స౦ భాఇ0 తము 

ఆవిద్ద వారితో సమముగా అల లవ వా_స్తము వ్యావ 

తమైె వరివర్తితమై ఊరుష్ఫష్టమున కూర్చుక లది కావలెను. అప్పుడది 

సంభాంతమను కరణ మగును, దీనిని సనం[భమ పర్మిక్రమమున 

(ప యోానగొంతురు, ఇందు అలపల్ల వ వా_స్తమె "కొరక పద్భకోశ పూ_స్త. 

మేని యుండదగునని కీ రీధరు డనెను. 

౭౪. సీంహాకరితం౦. 
య్శి 

వృశ్చికం చరణం కృత్వా మణిబంధనికుంచితొ 

స్వస్తికేన సమాయుకౌ పద్మకోళా యదా కరౌ 

విదధ్యాదూర్త నాభౌ వా వర్తనావశత। పునః 

అపసార్య [కియామేతాం కుర్యాదంగాంతరం తధా we 

సింహాకర్షి తమా భ్యాతం సీంహవ్యా(ఘాదిదర్శనే 

ఆవేష్ట్య న్యందికాం చారీమంచితౌ మకరౌ కరౌ 

అ(త కీర్తిధరో భట్టతండుర్నూపురపాదికాం 

2౪. స ౦హాకరితము 
య్శి 

పాదము షృష్టపసర్సితము వా_స్తములు నికుంచితముల. 

ఇన్లై ఇమై చేయుట సింహాకర్డి తమని సంశ్షీ ప్త లక్షణము, ఒక పాదను. 

వృశ్చిక పాదముగా నుండుట, . దక్షీణహా_స్హము పద్భకోశముగా 

పామవా_స్తము ఊర్ల నాభముగా నుండి స్వ_నీకముతో కూడిననై 



కరణములు ౩3౮౩ 

మణిబంధభాగమున నికుంచితములుగా నుండుట జం దావశ్యకము. 

న_ర్హనా విశేషమున ఈ విధానమును మార్చి, అంగాంతరమున 
గూడ నిశ యొనరించినచో నిడి సింహాకగి త కరణమగును. అనగా; 
సండవ పాదమున వృశ్చిక పాదమనుసరించుట అప్పుడు క్రియా 

వర్తన విశీవవశమున నూర్చి పద్నకోశోర్ణ నాభములను పట్టినచో 
సింజోకర్షి తమగునని భావము. సింహవ్యా(ఘాది దర్శనమున నీ కర 

గమును (ప్రయోగింప దగును. “సింహాద్యభినయ విషయం సింహా 
నగి తక్రం” 
0 

కీ రిధరభట్లతేండును లీ విషయమున నిట్లు చెప్పిరి, న్యందిత 
బారి ననుసరించి మకరగరముల నంచితీములనుగా నొనరించిన-చో 

మూప్పుక పాడిక చారి కూర్చిన చో సింహోకర్షి తీ మగును. అని, 

౭4. సర్పితం౦ 

అందితం౦ దాదమన్యస్య సమాపాదవసర్పృ్పయన్ 

తదిక్కం రేచితం హస్తశరళ్చ పరివాహితం vac 

కరా య [త వకుర్వీత వపునరంగాంతరేణ చ 

సర్ప్చితం తదృవేత్చాదకృతమ త్రాగతాగతే 

2౫. సర్చిత ము 

అన్య వాద సమోపము నుండి అంచిత పాదమును అప 

'సర్పిత్ మొనరించి, తద్దిక్కముగనె హా స్తరేచితేము శిరో రేచిత 

జుయుదరించి పరి వాహిత శొరఃకర్న సాచరింప వలెను. ఇకై యంగాం 

కరమున గుండ నాచరించునది. అప్పుడది సర్పిత మనుకరణమగును. 

శ కరణము పొదముబే నొనరించు మత్తుడయిన వాని గ తాగతీము 

ఎలో ఉపనర్సణా పసర్పణములలో వినియోగము పొందును. 



శ౮ా౪ నృ త రళ్నావ లీ 
= 

పాదములు అంచితములు అపసృృతములు, శిరము పరివా 

హితము, హస్తములు శేచితములు, ఇంతిమాతిము స్వరూవ లత, 

ణము. దీనిని యోజనము చేయుటలోని క్రియాపకగమముల నళ 

నవుడు చోపగా జాయపతి కూర్చిన. ఒక పాదమంచిత పాడమై 

ద్వితీయ పొద నికటమున నపశ్ళళమై యుండగా తత్సమకాలముననె 

శిరము త త్పార్భ్యగతము కావలెను. పార్భ్యగత మగుట వలననే 

శిరము పరినాహిత మగుట సంగతము. వా_స్తమును త త్పార్శ్య గత 

ముగా నేచికము కావలెను. ఇన్తై ద్వితీయ నరపాద విధియు 

గ్రావ్యాము. సర్పితేమను నామ బలమున పాదక్షృత మదోపసర్పణ 

వీవయముగా నిది యుండునని గోచరించును, 

౭౬, నాగావనర్ప్చిత ౦, 

రేచితొ చ కరౌ యత్ర హంసపక్షా (మతమే 

చరణా న్య సికీభూయ విచ్యుతొ వరివాహితం 
బాట 

శిర శ్చే త్తరుణే తత్స్యాన్మ దే నాగాపనర్చితం var 

9) మ తల్లియోగతః పాదౌ సలితావవసర్చితో 
జూలీ ఈ ఖు 

ఉరరీకురుతో భట్టతండుకీ ర్రీధరావిహ 

౭౬, 'నాగొపన ర్పిత ము. 

ఈ కరణమునందు కరములు చేచికము లగుట పవాంఫప 

పథుములై (దుతభమము లగుట్క చరణములు స్య స్తికములై విచ్యు 

తము లగుట, శిరము పరివాహితమగుట యుండును, ఇట్టిది నాగాప 

సర్పిత కరణము. తరుణమదము (ప్రయోగింప వలసి యున్న షుడిది 

వినియు_క్ష మగును. భట్టతండువు కీ ర్రిధరులు తము యంగీకృత భానము 
నిట్లు సూచించిరి. మత్తల్లిచారీ సంబంధము వలన పాదములు స్టలిత: 

ములు అపసర్పితీములు అగును. అని, కుటిలగలి యోగము నలన 
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నిది నాగాపసగ్పిత మయినది. పరివాహితశిర మనగా ప ర్యాయశః 
పార్శ్యగతీమగు శిర మని భావము. 

౭౭, పా ర్వ జాను 

యస్మి నృమస్టీతస్యాం(ఘేరూరువృషే వ్యవస్థితః 
అన్యోఒంఘిరధవక్షస్తా ముష్టిః స్వ్యాదపరః కరః 

అర్హదం(దః కటీసంస్థః పార్మ్యజాను తదీరితం ౬౦ 

బుధె రైర్యుర్దే నియుర్ధే చ వినియోగోఒన్య కీ ర్హితః 

ఊరోరభ్యంతలే పాశ్శ్వే పరపాదాగనంస్థితిం 

భట్టతఆడురిహ (బూతే పాఠాంతరవిలోకనాత్ 

౭8. పార్శ్వ జానువు 

దీనిలో సమరీతిలో నున్న పాదమునకు పృష్టభాగమున 

మరియొక పాదముండును. ముప్లీనామక హస్తము వముఃస్టమై యుం 

డును. వేరొక హస్తము అర్గచంద హస్తముగా కటీగతమై యుం 

డును. ఇ ట్లున్న నిది పార్మజానుక రణ మగును. యుద్ధము నందును 

నియుద్ధము నందును దీనికి వినియోగ ముండునని నాట్య విదులనిరి. 

భట్టతండు వీ విషయమున పాఠాంతీగము పరిశీలించి ఊరువు యొక్క 

అభ్యంతర పార్గ్యము నందు వేరొక పొదాగముండుటను నిరూవిం 

చెను. పార్శ్యజూను పద వ్యుక్స త్రి నిర్వచన మా విధముగ నున్నది. 

“పార్భ్వ ఊోరుషృష్టుః తస్య పాదస్య సంబంధి జాను 'య(శతేతి” పార్శ్వ 
మనునది జోరుస ఎ్రన్షయు, జ ట్లున్నా పాదమునకు సంబంధించి జాను 

కుందుండును కావున నిడి పార్ళ(జాను వయినది, 

౭౮, వృశ్చికరేచితం 

హంసప క ద్ఫుత|భాంత్యా రేచితౌ భవతః కరౌ 

స్వన్తికొ విపకీర్తే చ యత పాదస్తు వృశ్చికః ౪౬౫. 

ప్యోమయానే పృయో క్రవ్యమేతద్వ్భృశ్చిక రేచితం 
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౭౮. వృశ్చిక రేచితము 

హాంసపతు వా స్తములు వేగ్యభమణమున శేచితములై. 

సగ స్పికములై విపికీర్ణ ములు కాగా పాదము వృళ్చికపాదముగా 

నుంకునేని వృశ్చిక రేచితకరణ మగును. దీనిని వ్యోమయానమున 

పి) యోగింతురు. 

కె, అతావృళ్చిక౦ 
య గ్ 

లతాసంజ్ఞః కరో వామః పాదళశ్చ యది పృశ్చికః 

తల్చకావృక్సికం ప్రోక్త కం పతనే గగనాదధః 

వామో లతాపృయో గాత్స్యాద్దక్షిణో ఒత హృది స్థితః 

౭౯ లతావృళ్చికము 

వామవా_స్తము లతావాస్తము గను పాదము వృళ్చ్క 

పొదముగను ఉన్నచో ల తావృశ్చికకరణ మగును. దీని, నాకసము 

నుండి దిగుటలో (పయోగింతురు. వామహ_స్తము లతాహాస్త 

(పయోగమున నుండగా దశ్నీణ వహా_స్తము హృదయగతమై యుం 

డును. వామచరణము భూమి యందుండుట యిందు నిర్థాగహ్యము. 

రాల, వై శా.ఖరేచితం౦ 

వై శాఖస్టానకం కుర్వన్ (గీవాపాదకిటి(క్రమాత్ . ౪౭2౦ 

రేచయేద్య(త్ర తర్దీరై ప్రోక్తం వై శాఖరేచితం. 

వైష్టవం స్థానమత్తాదౌ (పో కం కీ ర్రిధరాదిభిః 

౮౦. వెశాఖరేచిత ము, 
స! 

వె శాఖ స్థానకమున హస్త పాదములు కోటిగీ)వ “శ్రే 

తము లయిన-చో వై శౌఖశేచిత కరణము. వె శాఖ స్టానక మాచ 

రించుచు గీీవాపాద కట్నిక్రమమున ేచన మునరించినచో నది 

వె శాఖ శేచికకరణ మని నృత్తధీరు లందురు. ఇంద్లు మొదట 
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వైవ్టవ స్థాన ముండవలెనని క్రీర్తిధరాదు అనిరి. ఈ గంధము 
నందలి లత.ణములో హ_స్తేేచనము నిరూవీతము కాలేదు. అయిన 
నది అర్థసిద్ధ మగుట పరిగా9వ్యాము. శేచితములగు నృత్తహ స్తములు 
హంసపతుములై (దుత(భమములుగా నుండదగును, శేచిత వాంస 
పథ్ నృత్రహనస్తానుకారమున పాద(గీవా కటిగత మయిన “శేచితమును 
గుర్తింప వలెను. “గీవాయాం కరయోః కట్యాంపాద యోళ్చ 
పృథక్పృధక్, భమణం శేచితం విద్యాత్ ” అని రాహులకు 
డనెనని అభినవగుప్తు డనెను. (గీవావా స్త కటీపాదములందు వేరు 
వేరుగా భోమణ ముండుటన శేచితమని (గహింపవలెనని తద్భా 
వము. ఈ కరణ మభివావానమున నిరూపణీయము, 

రాణ. హరిణపృుతం౦ 
oe) 

చార్యా తదాఖ్యయా జేయపం కరణం హారిణపుతం 
ఖో ఠా 

కరౌ సామాన్యతః పోకా వక్షఃపాదానుగాలిహ 

చార్యా ఏవ ద్విరావృ తా భల్లతండు విదం జగొ ౪2౫ 

రాగ. హరిణఖపుత ము 

హరిణప్పతి యము చారీతి యనుసరణనున నీ వారిణప్లుత 

కరణము సిద్ధమగును. హస్తము లిందు వతు, వాదానుగాములై యుం 

డుట సామాన్యముగనె యుండుట పరిగ్రాహ్యము. భఛట్రతీండు విట్లు 

భావించెను. హరిణన్లుతి చారియె ెండుపర్యాయము లావృ క్రేములు 

కాగా నీ కరణమగును. అని 

ఇందు సంశేతించిన వహారిణపుతి వారిని చారీనిరూపణ 

సమయమున జాయపతి “మృగస్లతి” అను పదముతో సంేతిం వెను, 

మృగమె వారిణము. అతిగా )౦త చారి పూర్ణము నిర్లిస్ట మయినది. 

అతిగా9ంత చారిలో నిరూవీతీ మయిన పాద(కమానుసారముగా 
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సముశత్హుతి నాచరించి ఎగిరిదూక వలెను. దూకుటలో అగ) బేశమున 

పాదమును స్వ స్టీకముగా నొనర్సవ లెను. పృష్టు దేశమున జంఘను 

కరార్చన లెను. అంచి తాంఘీగా సముళ్టైప' మాచరింపవలెను. ఈ 

హరిణస్తుతి కరణమున నీ యంశములు (గ్రావ్యాములు, సన్నతీకరణము 

వలె నిదియు అధమ (పకీర్తనము ఉపసర్పణము మొడలగువాని 

విషయమున ప్రి యోజ్య మగును. 

ర౨. ది క్వ స్త కం 

కుర్యాదతు;టితాంగేన దిబ్ము ఖేషు చతుర్ల్వపి 

ప్రత్యేకం న్వస్తికం యత తద్ధిక్స్వ_స్తికముచ్యలతే 

గీతస్య వరివ ర్తేషు వినియోగోఒస్య కీర్తితః 

స్వ స్తికాంతరమ ప్యేతదుపజీవ్య (పవ ర్తతే. 

రావి. ది క్వ ప్తి కము, 

నాలుగు దిజ్బుఖ ము లందును అ(తుటి తాంగ ఏధానమున 

స్వ_స్తికమును పి ల్యేశముగా నొనర్చినచో దిక్స్వ స్తిక కరణమగును. 

గీతముల పరివర్తనములలో ఓక' గీతము నుండి గీతాంతర ముష(క్ర 

మించుటలో నీ కరణమునకు వినియోగము (పకీ_గిక మయినది. ఈ 

కరణము స్వ స్తీకాంతరమును గూడ నాథారము చేసికొని యుండు 

టయు కలదు. 

పార్శ్యము లందును అ(గభాగము నందును కరము గస 

ముగా నుండునేవి హస్తపాదముల స్వ_స్తికములు నుండు నేని దిక్వు 

సిక కరణమగునని భరత లవణము, ఇందు “అ తుటి తాంగేన” అని 

కలదు. భోరతుడనిన-“శ్లిష్టఃకరఃి? అను పదమున కిది వివరణము, 

ఈ స్థలమున అభినవభారతిలోని శుద్ధ పాఠమునందు “అ తుటి తే 

నాంగేని అని యుండుటయీ జాయపతి నిశృయమునసకు మూలము, 
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స్వ స్తిక కరణమున నిరూవిత మయిన విధానము చతుర్భుఖము 

అంశను అ(తుటి తాంగమున నుండగా అంగన్లిష్టత 'యేర్పడును. 

అట్లి అంగ శిష్టత యున్న ందుననె యిది దిక్సగ_స్తక మగుచున్న ది. ఈ 

కరణ మిట్లు కరణముల మధ్య భాగమున నిరూవిత మగుటచే నటునిటు 

నున్న కరణముల కన్ని టికి నిట్టి ప) యోగము సుళ్లిస్ట్రాంగత యుండుట 

సముచితమని భరతు డంగీకరించినట్టగునని అభినన భారతిసూచనముః 

గీతపరివర్తములలో దీని (ప్రయోగము విహితము *య దాగీతివళా 

దంగం భూయోభూయో నివర్తతే” గీతివశమున అంగము మజల 

మణుల మరలున ప్పుడిట్టి కరణముల (పయోగింప దగును. ఇట్లు భర 

తుడు నూచిం ఇను. 

౮౩. గ టఉి.కీీ డిత ౦. 

కర్తాంతే కరిహ_న్తస్య (తివతాకో యదాంచితః ౪లాం 

దోలాపొదా చ చారీ స్యాదేవమంగాంతరే తదా 

గజకీీడితమాథ్యాతం గజో యేనాభినీయతే 

రాక. గజ క్రీ డిత ము, 

క్రర్లాంతమున కరిహ_స్తముండుట, (తిపతాక హ స్తమంచి 

తమై యుండుట, డోలాపాద యకుచారి యుండుట, ఈ విధముగనె 

యంగాంతేరమున గూడ నుండుట గజ క్రీడిత కరణ మగును. గజము 

దీనిచే నభిసీతము కాగలదు. సమున్నత మయిన లతొవా స్తము 

పార్మాగత్పార్శమునకు విలోలితముగా నుండునేని కరివా స్తము కదా! 

కర్షాంతమున నది యంచితమై యుండగా నా కరివా_స్తమున కె సంబం 

ధించిన తిప తాక మంచిత క్రియావిప్ట్వమై యుండుట, అంగప ర్యా 

యమున గూడ నిశ్లే యుండుట భరతార్లము ఇం దభినవానుసార 

మున భావము విశదీకృత మయినది, నామోచితముగనె దీని 

వీయోగమున్నంది. 
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అనాలని 

రాళ చతురం 

అలవద్య్మః కరో వామో వక్షఃస్థః చతురః పరః 

భవేదుద్దట్టితః పాదో యత్య తచ్చతురం విదుః 

విదూషకేణ సంసూచ్యే విస్మయోభినయోది కే. ౪౮ ౫ 

OY. చతురము, 

వానువా స్తమలపస పద్భము గను దశ్లీణహ స్తము చతుర 

పా_స్తమై వశ్లోగతముగను పాదము ద్హటితముగను నున్నచో నది 

చతుర కరణమగును. దీనిని నిదూవ దు సూచించు విస్త యా భి 

నయము మొదలగు వానియందు వినియోగింతురు, వామమంచిళ మై 

సవ్యము చతురమై దథతుపాదము కుట్టితమయినచో  చతురకరణ 
మయినదని సనూతభావమ. అంచితమనుట అలప బ్లవమె కట్టతమనుట. 

ఉద్నట్సిత మె. విస్స్వయమున విదూవకుడు సూచించు నభినయమున 
Co) 

చతురకరణము యు క్షముగా నుండును, 

౮౫. కటీసమం౦ 

య [శాక్షిపామప (కాంతాం చారీం కుర్వన్ కమా త్తతః 

స్వగ్తికీభూయ విశ్లిష్టా కరా నాభికటీచరా 

కటకాభా్యార్హదంద్యాఖభ్యో సమున్నతనతే కృమాతశ్ 

పార్శ్వే వైషవమాదధ్యాత్ స్థానమేవం పునర్విధిః 

భవేదంగాంతరేణాపి కీర్తితం తత్కటీనమం ౪౯ాం 

సూతృ్యధారప్ర్యయో క్రవ్యే జర్హరస్యాభిమంతుణే 

౮౫. కట సనమ ము. 

ఇందు మొదట జవ్నీ ప్తచారి నాచరింళనబెను, విమ్బుట 

అపకాాంత చారి నాచకింపవలెను. ఇట్లు (గకమముగా నొనర్చుచు 

వీమ్ముట కరములను స్వ వికములుగా నొనరించి ఓ విస్టిన్టములుగా "జీన 
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నాభి చేశము నందును కటీచేశమునందును సంచరించునటుగా జేయ 

వలయును. ఆ పిమ్మట కట కాముఖ వా స్తమును సమున్న తము 

చేయునది. అర్ధచందవా_స్థమును ,నతముగా_నొనర్చునది. అప్పుడు 

పార్గ్యమునందు (వై వె ఫప్టవస్థానము కూర్చునది. ఇకై యంగాంతరమున 

గూడ నాచరించుట ముంజలి విధానము - ఇట్లుండగా నిది కటీసమ 

మను కరణమగును, సూత్ర భారుడు పయోగింపదగిన్ల. 3 జర్జరాఖి 

మంత ణమునందు ఈ కటీసమక రణమును వినియోగింప వలెను. 

ఈ కటీసమకరణ వీవరణమున నీ వివయమును గు ర్తిం 

చుట యావశ్యకము. పాదము స్వ సికాపసృృతము, కరములు నాఖి 

క టీగత ములు, పార్శ్యము ద్యాహితము అను మూడు భరతసూ[త్రము, 

స్వస్తికాపసృతమనుటచే స్వస్తిక రచనానంతర మపసృృతమని 

యర్థము. దీనిచే, అన్నీ ప్త చారీ (వ్రయోగము అనంతరము అప(క్రాంత 

చారీ (ప్రయోగము సూచిత మగుచున్నది. ఇశ్షే కరములు స్వ_స్తికము 

లగుట అవధృతము (అపసృతము) లగుట సూచితము లగును, 

అప్పుడు నాభీగతముగా కటశాముఖమును కటీగతముగా అర్హచంద)) 

మును కూర్చవలసి యున్నది. పార్శ్య ముద్వాహీత మగుటలో గూడ 

సీ భావమున్నది. అర్హచందవా_స్తము కల కటీపార్ళ్య్యము నతమగు 

టయు నపర ముద్వాహితమగుటయు నభూవ్యాము, ద్వితీయాంగ 

మున గూడ నిశ్లై యొనర్పవలసి యున్నది. చారీరూపములు వాస్త 

రూపము లిదివరలో నిరూవీతము లయినవి. పార్ళ్య ముద్యాహిత 

మనగా; ఉరమూర్థ్వగత మగుట, “ఉద్యాహితం తూర్థ్వగత మురో 

జయం” కటిసమ త _త్య్యబంధము వలననె వై ప్పవద్థాన కము నుండ 

వలెనని గోచరించును. ఇట్లు స ర్వార్థమును అభినవ భారతి వివరించి 

నది* ఇట్లు వివృ తార్ధమును జూయనేనాపతి నిబంధించినాడు. భరతుని 

నాట్య వేద శా(న్ర 'గ్రంధమంతయు: సూ(త్రరూపమున నున్నట్లు భావ 
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నీయము. పదపదమునను జాయపతి అభిన వార్లమును నిబంధిం చుట 

గు_ర్రింప వలసి యున్న ది. 

౮౬. మయా రలలితం౦ం 

యతా9ం(ఘీం వృశ్చికం కృత్వా వ్షవద్వేచితే కరౌ 

నికుంబ్యాధాన్యమేవోరుదేశో |(భమరికాం భజేత్ 

మయారలలితం నృ త్తే మయూరస్య తదిష్యతే. 

రాజ. మయూరాల లిత ము 

పాదమును వృశ్చిక మొనరించి హంసపతుము వలె 

కరములను ేచిత మొనరించి అన్య పాదమును ఊరు భాగమున 

నికుంచిత మొనరించి (భమరిగశా రీతి ననుసరించునది. ఇట్టిది 

మయూర లలిత కరణమగును దీనిని మయూర నృశక్తేము నందు 

విని యోగించుట యు _గృముగా నుండును. ఇందు శ్లోకమున *పయవత్ ” 

అని యున్నది. వాంసపతువత్ అని యర్థము. “నామైకజేశే నామ 

(గ్రాహిణ.” అని (పసిద్ధ సూక్రి కలదు గదా! అభినవగువుు డీ స్థల 
మున వాంసజ ములు అని స్పష్టముగా నిస్దైశిం చెను, అదియే 

యాథారముగా నిది వాంసపకుము. 

 భాడ, ఆలాతం౦, 

దక్షిణేనాం[ఘి ణాలాతాం కుర్వన్ తేనైవ పాణీనా ౪౯౫ 

నితంబం చతురశం చ విధాయ కృమశళ। కరం 

వామేన చరణేనోర్ల్యజానుచారీం వృకల్పయే త్ 
' శ . ఖ ‘' 

వామారగేనాపి కుర్వీత భూయోఒలాతాదికం (కమం 

యస్మిన్నిదమలాళాఖ్యం లలితే నృత్త ఇవ్యతే 

, హిత్వా నితంబమతాాహ దోలం కీ ర్రిధరః కరం, | x90 



$0] కరణములు కెళాత 

౮౭. అలాత ము, 

దశ్నీణపాదమున అలాతచారి నాచరింపవలెను. దశ్నీణ 
హా_స్తముననె నితంబవా_స్తమును చతురశవా_స్తమును ధరింపవలెను, 

ఇట్లు (క్రమముగా నాచరించునది. వీమ్మట వామషపాదమున డూర్ల( 

జానువారి నేర్పజుచునది. ఇళ్లే వామాంగమున గూడ అలాతాది 

(శమముననుసరించునది. అప్పుడది అలాతమను కరణమగును. లలిత 

నృత్తము నందు దీనిని పగియోగింతురు. క్షీర్తిధరుడు భావభేదము 
చూపెను, ఇందలి లతుణము లోని నితంబహా_స్తమును చెప్పుక విడ 

నాడి దోలవా_స్తము కూద్చుటను చెప్పెను, 

అలాతము అలాతకము రెండు నొకటియె. ఇందు అలాత 

చరణ కరణము దథ్నిణకర వ్యంసనము డార్ట్వజాను[ క్రమము మూడు 

ముఖ్యములు. వ్యంసన మనునది అంసమునుండి వినివ్క్మమణము, 

ఈ దక్షిణ వాస్తము న్న త్తహ_స్తములలో నితంబ పహా_స్తమును చతు 

ర(శముగనే యొనర్పవలెను. వీమ్మట వామ పాదమున ఊర్ల్షజాను 

వొచగించుట యుండును. 9ఇం దిట్లు అలాతచారిచే రెండు పర్యాయ 

ములు (పయోగమున్నందున నిది అలాతకరణ మయినది. దీని విని 

యోగము నిరూవితమయినది. “ప్రయోగళ్చా స్యలలిత నృత్త 
వమషమయుో, 

రాలా, సింహ వికీడితం 

ఆలాతాం[ఘీం పురః కుర్యాదూర్త నాభమ్లుపి దుyతం 

యదాంగాంతరమేేవం సింహవి|క్రీడితం తదా 

విషయోఒస్య వివిర్తిష్టో రౌ(ద(ప్రాయః పర్ష్నికమః 

తుల్యాకారే కరావత్స స్యాతాం కై. ర్తిభరే మతే. 



కద ౪. నృ త రశ్నావలీ 

YC ,, సింహ వి [కీడ్. త ము, 

ఈ గరణము నందు పురోభాగమున అలాతాంఘిని 

కూర్చ లెను. వెంటనే ఊగ్గనాభహా స్హమునా థగింభవ లెను. అంగాం 

తీరమున గూడ నికే యాచరింపవశెను, అస్సాడోది సింహెవి|క్రీడిత మను 

కరణ మగును. కొద పొొయమయిన పరికమము ఈ కరణమునకు 

విషయముగా నిర్జిసష్టమయునది. కీర్తిధరుని మతము నందు ఇందు 

రెండు వాస్తములును తుల్యాకారముగా నుండదగునని నిరూపిం చెను. 

సింవాకరఘాత సామ్యముండుట నలన నిని సించావి[్రీడిత మయినది. 
ఇది రాద్యగతి ఏమయము. 

౮౯ కుంచితం 

తలనంచరభావేన పాద శ్చేద్దక్షిణో నతః ' x0౫ 

అలవద్మతయా సవ్యః కుంచితో వాముతః కృతః 

కుంచితం తత్పరానందనిర్భరాభినయే భవేత్ 

రాణా కు౦ చిత ము, 

దక్రీణపాదము తీలసంచర పముగా నతీమగుట 

యిందుండును. దత్నిణహాస్రము, ననమై-ఉతానమగు అలవద్గు' ea) 

రూపముగా నామ పార్శ్యమున గూర్సదగును, ఇట్టేదిది కుంచిత 

కరణ మగును. ఇది ఆనంద నిర్భర మయిస అభినయమున (వయు | స్తో 

మగును. “త దే తన్నిర్భరా నంద పూర్ణ బేవస్య అభినయవివ యే 

వయో క్రవ్యం” అని అభినవభారతి, ' 

“లాం.. వృ శ్చిక 0 

అతీవ నమితం 'పృన్గం పాదో వృళ్చికపుచ్చవల్ 
కమాత్కరికరో యత వృశ్చికం తదుదాహృళతం' 

ఇదమిం[దగజేంద్యాది గతౌ స్యాద్దగనాంగణే. ౫౦ 



కరణ ములు శక ౫ 

౯6. వృళ్చిక ము. 

పృ హ్టము మిక్కిలి నమిత వొయుండగా “పాదము వృశ్చ్ 

కము యొక్క. పుచ్చము' వలె నుండునేని (క్రమముగా కరిహస్తము 
కూర్చు పొందునేసి వృశ్చిక కరణమగునని యనిరి. ఇది యింద 
గతిలో గ జేం్యదగ తిలో గగనాంగణ సంచారమున వినియు క్తమగును, 

ఇందు మూడు లతు.ణ "భాగము లున్నవి, సమిత పృష్టము 

వృశ్చిక పాదము కరిహ_స్తము నని భరతకధనములో మూూడుకలవు, 
హస్తములు బాహాశీ ర్రాంచితము లగుట పాదము పృష్టాంచిత 

మగుట పృష్టము దూరసన్నత మగుట. అని హాస్తవాదస్థితి అంగ 
పరిహారము లేకపోవుటమ సూచించును. హస్తము బాహాశీరాంిత 
మనుట కరిహూ_స్తమునకు సూచకము. దూరసన్న తపృష్థత్వ మనునది 
పృళ్చిక (ప్రయోగమున నాంతరీయకముగా నుండునది, కావున 

వృశ్చిక (సపయోగము లందంతీట నుండును. “అతీవ నమితం పుష్టిం”? 

అనుట నలననె నృళ్చిక పుచ్చము వలె పాదముండుట స్పష్ట్రమగును 

గాని స్పష్టార్థ విశదీకరణమున కై పుచ్చసాదృశ్యము నిరూపితిమయి 

నది. వృశ్చి కాఫఘుచ్చ స్థానియముగా చరణా ముండును 7ావున నిది 

వృశ్చిక కరణమయినది. శదుపలశ్నీత పాదమును వృశ్చిక మగును, 

ఆకాశగతిలో ఐరావతా ది విషయమున దీని (ప్రయోగ ముంనుననుట 

యిందు విశదముగ నె యున్నది. 

౯౧. వ్యంసితం౦ 

ఆలీఢం స్థానకం హస్తౌ స్యాతాం వక్షసి రేచితౌ 

సహోద్వేష్టావ వేష్థాభ్యామూ ర్థ్వాస్యాధోము ఖే కృమాత్ 

వి వకీర్ణత్వమాపన్నా యత్ర తద్య్యంసితం మతం 

మారుతివృము ఖ్ల (పౌఢప్రవంగమ పరికృమే, 



Fa నృ ర త్నావ లీ 
ta 

జం, వ్యంసిత ము. 

ఆలీఢ స్థానకముందుట. హస్తములు వతమున శేచితము 

లగుట, ఆ హా స్ప్హములు ఉ ద్వేష్టనమున ఉన్ధ్వాస్యములు అప వేప్టన 

మున అధోముఖము లగుట హస్తములు ఏ పకీర్ణము లగుట వ్యంసిత 

కరణము యొక్క లతు,ణము, ఇట్టి వ్యంసితేకరణమును ఆంజనేయాది 

(పౌఢ కపుల పర్మిక్రమమున వినియోగించుట యు_కృము. వా_స్తములు 

డో న్వాథో విపీకీర్ణము లగుటలో నొక విశేవము కలదు. తర్జన్యా 

దుల ఉట్వేష్టనమున సధోవిపకీర్ణతయు, తర్జ్ణన్యాదుల పరావ_ర్లిత 

కరణమున అధోవి(పకీర్ణ త యు నుండును, . ఈ యంశమే ఉద్య 

ష్టాప వేప్ట పదములచే నిరూపిత మయినది. 

ఆస ణా, పరివృ త్త ౦౮ 

ఊర్ధ్వ మండ లినౌ నూచిచరణో బిద్దయాంచితః ౫౧౫ 

విచితల్వేన యత్యాన్యపాదే భవతి వర్ష్తితః 

(భమర్యాధ (తికభ్యాంతిః పరివృ త్తం తదీరితం 

అత్ర క్రీ ర్రిధరో బాహ్యబమరీమపి మన్యతే. 

జాని. పరివృ త్త ము, 

ఇందు _ హస్తములు ఊర్ల మండ ల రూపమున 

నుండుటయు పాదము సూచీపాదముగా నుండుటయు అది బద్ధయను 

వారిచే నంచిత మగుటయు, బద్ధవారి యుండుటచే, విచిత” 

రూపమున ద్వితీయ పాదమున చర్గితే మగుటయు నుండును. 

అన్యోన్య జింఘాసంవేధము వలన న ట్లది వర్తిత మగును, ఆ 

పిమ్మట భమరికా విధానమున. (త్రిక పరివ_ర్తనము నుండును, ఇట్ట 

దిది పరివృ త్తీకరణ మగునని నాట్యవిదులు భావించిరి కీ రిధరు 

డిందు 'బావ్యాభశమరి యుండుటను గూడ నభిమూానిం చెను, 



ళా, వివ ర్తిత౦ 

హస్తమాక్షిప్రపాదం చ (తికం యత వివ రయేత్ 
రేదయేదవరం హా నం కీ రితం త దివ రిత౦. ౫.౨0 

an.) ద అణాలు 

౯౩. వివ ర్తిత ము, 

వాస్త మాశ్షి స్తపాదమును (త్రికమును వివ ర్తింప జేయు 
చేని అపరవా_స్తము శేచితే మగునేని యది వివర్హిత కరణముగా 
క్రీ ర్రితమయినచారి నో తాత్సర్యము హస్త పాదము లాశ్నీ పము 

లగుట తికము వివర్తిత మగుట శెండవ వా స్తము శేచిత మగుట 
అను త్రితయ మిందున్నది. ఆక్షీ ప్త్రమయిన వా_స్తమున కన్న రెండన 

వాసము శేచితమగుట వివక్షీతేము. అది వాంసపతమున (దుత 
భమ(క్రమముతో నుండునట్లుగా నొనర్పవలెనని భావము. 

కాళ రేచకనికు బ్రైతం 

రేచితో దక్షిణో హస్తః పాదశ్ళోద్దట్టితో యది 

వామో దోలాయితో దోలా స్యా(దేచితనికుట్టితం, 

లా౪. రెచకనికుట్టిత ము, 

దశక్షీణవా స్తము నేచితము కావలెను, దక్షిణ పాద 

ముద్ధ్టితము కావలెను. వామహస్తము దోలా వాస్తమై దోలా 

యితేము కావలెను. అప్పు డడి సనేచక నికుట్టిత కరణ మగును. 

ఉన్సట్టితము నికుట్టితము సమార్హములు. పాదతలాగమున నుండి 

పార్టీ భాగమును భూమి యందు నిపాతిత మొనరించుట యుద్దట్టిత 

క్రయ. “ద్రోల్రావెవ భ వేద్యామఃి అని భరత మూలము. దోలా 

గ్ శ్రీలింగ యోగమున దోలాశబ్దము వేేంఖోలితేమగుట సమ్మ 

తము. తద్వ ర్తనమున గమనాగమనములు సూచితము లగునని అభి 

నవభారతీ వచనము. తడనుసారమున నిచట గూడ “వామోదో 

లాబుతో దోలాీ” అని యుండుట యు క్షము. 



శల ౮ నృత్త్సరత్నావలీ 

తాగ. ఊం రూ. దర్భ త్త 0 

ఊరూ ద్వ్య్భృత్తాం దధచ్చారీమరాలకటకాముఖౌ ' 

యత్ర వ్యావ ర్తితే హస్తౌ నిక్షిపేచ్చోరుపృష్పయోః 

ఊరూద్వ్భ త్తం, భవే శ్రే మకో పేర్హ్యాపార్గ నాను తత్ ౫.౨౫ 

సః వతాకః స్యాదితి కె ర్రిధరం మతం. 
నానాటి 

అత) హా 

జాం. ఊరూ ద్వ త్త ము. 

ఊరాడ్భ త్తచారీ గతి ననుసరించుచు అరాలము కటకా 

ముఖమునను హా సములకు వ్యావర్తనము నంపాదవింఛచు ఉోగుప్పష్టము 

లందు కూర్చవలెను. అప్పుడది ఊరూద్వ్య్భృ_త్త్ కరణమగుగు. దీనిని 

పేమ-కాప- ఈరాాపాగర్లనములలో వీని యోగింతురు. ఇందు 

ప తాకవాస్త ముండదగునని కీ ర్లిధరుడు తనభావ మావిష్క-రిం చెను, 

కాజ వృళశ్చి'కకు ట్టి తం 

పదా వృగికమాధాయ స్వబాహుశిరసోః కరొ 

నికుట్టితౌ విధీయేశే పర్యాయేణా లపల్లవొ 

యదా తదా సమామ్నాతం బుధై ర్వ్య్యృశ్చికకుట్టితం 

వాక్యారే విన్మయాకాశగమనేచ్చావృధానకే. ౫౩౦ 

లాం వృుశ్చికకుట్టిత ము, 

పాదముచే వృశ్చిక మాథానించునది. హస్తములను 

త్రనబావువునందును తనశీర్ష మునందును నికుట్టిత మొనరిం-చచున ది. 

ప ర్యాయమున వానిని అలపల్టవములనుగా కూర్చునడి. అ అప్పుడడి 

వృశ్చిక కుట్టిత మగునని బుధు లందురు. దీనిని విస్మయ (పథాన 

మయిన ఆకాశగమనేచ్చా (పథానమయిన వాశ్యాగ్ధము సందు విని 

యోగింతురు. - వృశ్చిక పాదము నికుట్టిత హస్తమును మాణ్ళమే 

భరతుడు చెప్పెను. అభినవు డిందీ విధముగా చెప్పెను. పృష్ట భాగ 

| 



కరణములు కి౯ా౯ణా 

మున చరణమును. వృళ్చి కోపల క్రీ తముగా కూర్చవ లెను, అది 
శేచిత జంఘమె యు "తాన తేలముగా నుండవవెను. ౌండువా _స్తము 

లును స్యబావాుకీర్ష మున పర్యాయమున నలపల్లవములు ' నికుట్టిత 

ములు కానలెను. ఇట్లు భరతుని అభినవుడు  వివరింపగా' మొ త్ర 

ముందు సంగృహీతము, 

౯౭ తలస ౦ ఘ, ట్ట తం 

దోలాపాదసమౌ హస్తా మిధస్సంఘట్టితౌ తలే 

తతః స్యాద్వ్వైష్టవం స్థానం కట్యాం చేద్దక్షిణః కరః 

రేచిశోఒన్యస్రికే పాచ్ళ్వే తలనంఘట్రితం తదా 

అత కీర్తిధరో ప హన్సమూచే వక్షసి దక్షిణం. 

డొ, తలసం౦ంఘట్టితము, 

హస్తములు దోలాపాద సమముగా నుండుటయు తేల 

(ప దేశమున విధ స్పంఘట్టితోము లగుటయు విమ్ముట వెష్టవస్థాన 

ముండుటయు దవ్నీణకరము కటియం దుండుటయు రెండవ హస్తము 

(తికమున పార్శ్య భాగమున శేచితముగా నుండుటయు తలసంఘట్టిత 

కరణలవ,ణము. ఇందు కీర్తిధరుడు వక్షోభాగమున దక్షీణ వాస్త 
ముండుటను నిహాూపించెను, అనుకంపా [పథధానవుయిన వా క్యార్థమున 

దీని వినియోగవున్నది. దోలాపాదచారి నాచరించు సమయముననె 

ప తాకాహా_స్తములు సమ్య కల సంఘట్టితము లగుట యుండును 

గావున నిది తలసంఘట్టిత మయినది. . 

కా. గండసూది 

పొదః నూలీ కరః శేతే వక్షసి 'కటకాముఖం ౫తినో 

కపోలాంతే కరోఒన్యః స్యాదలపద్మతలాంచి తోకి 

యత్ర పార్శ్వం నతం తైః గండనూచి తదిష్యతే 

చానా 



ళ₹ంం నృత్త రత్నావలీ 

వినియోగో౬ఒస్య మంతవ్యః కర్త గండాస్యమండనే 

నూవీపాదం పరే పాహుః కపోలపాంతగామినం 

నృ త్తహస్తోదితం సూచీముఖమ న్యే ప్రచక్షతే ౫౪౦ 

తమసంయుతహసో కమపరే త్వనుమన్వతే 
బాలుని టీ 

తి)పతాకాభిధం హ నం భటళతండురభాషత,. 
pee ల 

కారా గ౦డ సూచి 

సూచీపాదము వతమఃష్నేేతమునందు కటకాముఖమగు 

కరము, అన్యకర మలపన్లవాంచిత మై క్రపోలాంతమున నుండుట 

షార్ళషము నతమగుట యున్నచో నది గండసూచి కరణమగునని 

తద్దులు కలంతురు. కర్ణ మండన కపోలమండన ముఖమండనము లం 

=e 

దీ కరణమును వినియోగింతురు. 

కొందరు సూచీపాదము కపోల (పాంతము పొంది 

యుండుటను నిరూకించిరి. నృ_త్తవా_స్తములందు నిరూపితీ మయిన 

సూచీ ముఖహా స్తమును కొందరు నిరూపించిరి. అసరియుత వా _స్తము 

లందు నిరూవీత మయిన సూచీహ స్త మిచట నుండవలెనని కొంద 

రనిరి. భట్టతండువు (తిపతాకా హస్త మిచట యుక్రమ నెను. 

ఆ 

lex bh 

ఈ కరణమున భరతు డిట్లనెను. ఇందు నూచీపాదము 

నత పార్గ్యము వత్షోగతహ_స్తము గండాంచితకరము అను నాలుగు 

Xండసూచి యగును. అని గండమున నుండు కరము అలపల్లవ మని 

'యభినవు డనెను, అదియె యిందున్నది, 'సూచీపాదము గండగత 

మీపట, సూచీముఖ నృ_త్తవా_స్తము గంజూంచిత మై సునఃకి్రయావిష్ట 

మగుట, సూచ్యాస్య మను నభినయ వా_స్తమె యుండుట యను 
శ 

మ తాంతరముల నభీనవుడు సూచించెను. జాయ నిరూపింబెను. సూచీ 
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ముఖ హ_స్తము గండగతముగా నున్నప్పుడు గండ సంశయ మయిన 

(పథాన భూవగాభినయ విషయముగా దీని (ప్రయోగ ముండుట 

నభినవుడు సూచించెను. ౮ 

కాకా భి మ రం 

ఆక్షిప్తాం యత్ర కుర్వాణస్సమముద్వేష్టయన్క-రౌ 

జంఘయోః స్వ స్తికం కృత్వా కుర్వీత భమరీం తతః 

ఉల్చణే వా కరావేవ ద్వితీయాంగే పునర్విధిః x౪౫ 

(భమర్యాం తద్బురై స్థియ ముద్ధతన్య వరి(కమే. 

కాకా భమ రము. 

అవ్నీ_ప్తచారి ననుసరించుచు కరములను సమముగా నుబ్వే 

పన మొనరించుచు జంఘా ఛాగములకు స్వ స్తికమాచరించుచు 

భమరి నొనరింపవలెను. కరములు ఉల్బణములుగా నయిన నుండ 

దగును. ద్వితీయాంగమున గూడ నిక్షై యాచరించునది. అప్పుడది 

(భమర కరణ మగును. ఇది యుద్దతుని పర్నిక్రమమున వినియు క్ర 

మగును. 

స్వస్తిక పాద మాత్నీ ప్త మగుట కరము లు ద్వేష్టితము 

లగుట తిిగశ్రవలన ముండుట అను (త్రికము (భమరకరణగూప మని 

భరతో కి క్షి అయీ ప్ప పచారిలో జంఘా ఘాస్వ_ స్తీక సంయోగమున్నదిః ఇట్లు 

దీని నాయోజింప డగునని అభినవ సూక్తి, స్వ _స్తికానంతరము పాద 

మాశ్నీ ప్త మొనరించి, త త్కాలముననె యు ద్వేష్టన మొనరించి, 

ఒక హా స్ప స్త ముట్వేష్టన మొనరించి, (త్రికవలన మొనరించి పిమ్మట 

ద్వెతీయాంగమున నికే చేయునది. వలనానంతరమున పాదమును 

స్వ_స్తికముగ నె యుంచవలెను. పర్యాయ ప్రయోగ మిందు స్వార 

స్యమున సూచిత మగును. యద్వా; ఉ చ్వేష్టిత పదమున ఉల్బణము: 
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లను నృ త్రహుూ_స్తము లుపలవ్నితము లగును యు వతలొాౌలముననేె 

ఉల్బణ (పయోాగ మాచరంప వలెను, పిమ్మట పొ స్వ్ట్త్స్త్క (భమణ 

ముంకుట యిందలి విధానము. (భమరమె భనం కము “సంజ్ఞా 

యాం కన్,” ఈ స ర్వార్లము జాయ రచనలో సంగశ్ మయినది. 

౧౦౦. నూపురం 

విధాయ భ్రమరీం చారీం కుర్వన్నూపురపొదికాం 

యేన పాదేన తద్ధిక్క-ం హంసపక్షం [దుతభృమం 

భా సమన్యలతాసం 
ఇ ధా 

డం య |త తన్యూపురం విదుః 

లతాఖ్యే రేచితే చాత? సా్యాతాం కై ర్తిధరే మతే. 5౫50 - 

౧౭౦. నూపుర ము. 

భమరీ చారి నాచరంచుట నూసురపాదడశావారి నాచరిం 

చుట, యిదుండును. ఏ పాదమున నిది యుండునో తద్దిక్కముగ నె 

హంసపవవా స్తము (ద్రుతీభ)మబుతో నుండును రెండవవా_స్తము 

లతాహ_స్తముగ నుండును. ఇట్టున్న నిది నూపుర కరణ మగును 

క్రీ ర్రధరుడు ఇందు ల తాహ_స్తములు శేచితము లగుటను అభిమానిం 

వను, ఇందు భమరీచారీ ఏథానముస (తికవలన ముండుటయు 

సుందరము, 

౧౯౦౧. ఘూరితం౦ 
గా! 

ఊర్థ్వాన్యః పార్శ్యతః శే లే వ్యావ ర్య పరివర్తయన్ 

అధోముఖం చతుర్షిక్కం (భమయన్దక్షి ణం కరం 

జంఘాస్వ స్తికమాదాయ తద్దిక్క_ం చరణం దధల్ 

అపక్కాంతసమాయు కం వామం దోలాభిధం కరం 

యత్ర కుర్వీత తద్లీరె; ఘూర్రితం పరికీర్తితం EE 
ధరా ణ నో 

ఒర శ శాప్. అద 
ఊత్తుత్య న్వస్తీకం కుర్యాద్యత చె ర్లిథం మతే, 
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_ ౧౦౧, ఘూ ర్రితము, 

సవ్యవా స్థ స్తము వ _8 తాఘూర్షి తము వామవా సము దోలి 
తము పాదము స స్య స్తికావసృతము నుట ఘూూర్జిత కరణ రూపము, 
అది యిచట విన్భశ మయినది. దశ్షీణ వా స్తము పార బాగము 
నుండి యూార్హ ముఖముగా వ్యావి ర్తితమె అధోముఖవమః ౫ పరివ ర్వి 
తమె చతుర్తి రకముగా భోమణము పొందునది కావలెను. జంఘా 
స్వ_స్తకము ననుసరించి యా దిక్కుగా పాదము ధరింప వడా, దోలా 
హ_స్తముగా నున్న వామవా సము అవ(కాంతముతో కూడుకొన 
వలయును, ఇట్టి విధాన మాచరించినచో నది ఘూర్జితః: నుగును, 
క్రీ రిధరమతమున ఉత్త్సుతి నాచరించి స్వస్తిక మొనరి 3; వలసి 
యున్నది. వా_స్తములకు పాదముల కిట్లు ఘూర్హన మున్న ని 

౧౦౨. వృషభ కీ డీత ౦ 

అలాతాం కుర్వతశ్చారీం కరా కుర్వీత రేచితా 

వ్యావృ త్తకరణేనాధ కుంచితే వాణిబంధభకౌ 
అలపద్మతలౌ బాహ్వోళ్ళిరసోరంచితౌ సితొ 

థి 
వృషభ కీడితేఒ[తాహుః పతాకావవరే కరౌ sec 

౧౦౨. పృ వష షభకి;డిత ము. 

అలాకాచారి నాచించుచు కరములను శేగితములుగా 
నొొనర్ప వలెను. వ్యావృ త్త కరణామున మగోబంధములు కుంచిత 

ములు కావలెను, అలపద్భత లము లగు అలపల్ల వాక్ళరి కల వాస్త 
ములు చావాంశీర్ణ ము లందంచితములై యుండ నెను, ఇల్టున్న్న నిది 
వృవభక్రీడిత కరణ మగును. ఇందు కొందరు వతాకా హా స్ప్తము 
లుండుటను ఇప్పిరి. హొ స్తము లిందు కుంచితము లంచితేములై. 

యుండుట యుక్తము, 



voy నృత్త రత్నావలిీ 

౧౦౩. కరిహ నం 
[rn =) 

వక్షసః కటకో వామః కరే సోద్వేన్షనః వరః 
థి ణ ల 

(తిపతాకః కరః పొదః। తదిక్కసమడుంచితః 
(0 

యత నిిష్కామణీయః స్యాత్కరిహ స్తం తదీరితం. 

౧౦౩. కరిహ న మః, 
టీ 

వామవహా_స్తము కటకా ముఖముగా వక్రోగత మగుటయు 

దవమహ_స్తము కర్ణ భాగముస నుజ్వేష్టనముతో నుండుటయు కరము 

తిప తాక మగుటయు పాదము తీద్దిక్కముగా సమంచిత మగుట 

యుండగా నిప్కా)మణీయమగుటయు కరివా_స్త కరణ లతణముగా 

నున్నది. ఒక వా_స్తము వతుఃస్థిత మగుట, వేరొక వా_స్తము (పోబ్వే 

సిత తలముగా నుండుట చరణ మంచితముగా నుండుట యను 

మూడంశము లిందు గలను. ఈ కరణ మొక యంశమున కరిహా స్ప 

మను నృ.త్తవాస్తమున సదృ్భశముగా నుండుటచే నట్టి చేరు సి 
చీల 

ముయినది, 

౧౭౪, ప సర్పిత౦ 

యత్ర వామో లతాసంజ్లో రేచిత స్వ్వపరః కరః 
ఖా ణి 

తద్షిక్కో దృషభూః పాదః పాదాంతరనమిపతః Ae 
ది ఖు 

మందం మందం చరేదేవం భవేదంగాంతరేణ చ 

పనర్పితమిదం పాాహుః దేవమ'త్తనిరూపణే. 

అద ౧౦౪. పృసర్పిత ము, 

ఇందు వామవహూస్తము ల తాహ_స్తముగను దతువా_స్తము 

శేచితవా స్తముగను పాదము ఆ దిశగనె పాదము పాదాంతర సమో 

పమున భూమిని ఉద్హృష్టము చేయునదిగను ఉన్నచో మందమంద 

ముగ సంచరించునది యయినచో అంగాంతరమున గూడ ని టీ 
౪ 
[ 
1 
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యయినచో నిది (ప్రసర్పితమను కరణ మగును. మందమందముగా 
భూమిని ఫర ణము చేయుచు నేచితక్రర దిక్కమయుగా నున్న పాదము 
పాదాంతరము నుండి చలిత మగును, “వతస్య ఖేచర సంచార 
విషయీ ప) యోగఖి” అని అభినవభారతి దీనిని ఖేచర సంచార 

విషయమున ప%యోగింతురు. ఈ గింధన్లోకమున దేవదత్త 
నిరూపణే” అని యున్నది. అది సంగతముగ . లేదు, అది “చేవ 
దూత నిరూపణి యగునా? “*బేవమ త్త నికావణే” యగునా? 
ఆకాశమున సంచరించువాని సంచారము నిరూవీంచుటలో నిది విని 
యు కమగు నను ఛావము ముఖ్యము. 

అత పొదద్వయస్యాాపి పార్మ్యయోః స్యా|!తసర్పణఆి 

యేగపద్యాత్కమాచ్చేతి భట్టతండురభాషత 

సమోసరితమ త్తల్రీ మత కీర్తిధరః పునః ౫౭౦ 

ఈ కరణ విషయమున భట్టతండు ఏ విధముగ ననెను. 

ఇందు పాద దగయమునకు వార్మర్ధములకు (పసర్ప్పణ ముండును. ఆ 

(పసర్పణము యేగ పద్యమున నుండును. కోవుమున నుండును, అని 
కీర్తిధరు డీ విధముగ జెప్పెను. ఈ కరణమునందు సమోసరితమ_త్తల్లి 
యను చారీ (ప్రరోగము యు క్షమ్కు అని. ఇక్సై యొక్కొక కరణ 
విషయమున మత భేదములు కన్సించు చున్నవి. 

౧౦౫. వలితోరు 

ఉరసో యేగపద్యేన కృత్వా వ్యావర్తితే కరౌ 
ఆనీయోక్షి పయో సారం తతె వ పరివరనాత్ 

అవ ఇ ర అజాటి 

స్థావయిత్వా యదా సమ్యక్ శుకతుండావధ స్తలొ 

బద్ధయా చావతిషేత వలితోరు తదీరితం 

అప(తపిత మేతేన ముగ్గాయాస్సంపృదర్శ్యతే, ౫౭౫ 



౪0౬ నృ త్త ర త్నాపలీ 

౧౦౫. వ లి తో రు వు, 

వతస్థలము నుండి ఒశే పర్యాయము యేగ పద్యమున 

పూ స్తములు వ్యాన ర్తితీము లగునట్లోనర్చి అమీ ప్తచా౭తో చాటుగా 

నచటనే పరివర్తన మొనరించునది, శుక తూ.వు వా స్తము లను 

బాగుగా నధ_స్తలము లగునట్లు కూర్చువ లెను. ఈ సర్వము బద్దా ఛార్య 

వస్థానముననేని సిద్ద మొనరింప వచ్చును. ఇట్లిది. వవితోరుగ మను 

కరణమగును. ఈ కరణమును ముగ్ధావనిత దమొక్కా అస్మణివీ ఆానస్థా 

పఏదర్శన మొనరింపవచ్చును, అప్మతే పజ=సిగ్గు లేకుండా తు లజ్జా 

రాహిత్యము. ముగ్గ యయినందున సత్యంతో ర*+హత్యము భావింప 

రాదు, 

వా_స్తములు శుకతుండములై వ్యాన్ఫత్తీ పరివ ర్లితేము 
లగుట్క ఊరువులు వలితములగుట  వలితోరుక రూపము. జాను 

వభ్యంతరమున నున్నచో వలిత మందురు. అభినవుడు ఇట్లు యోజ 
నము సూచించెను. హస్తములు వతృము నుండి సమశాలముననె 

వ్యావ ర్తితములు కావలెను, అవి అశ్నీప్తయను పాదచారితో 

పాతముపొంద వలెను. పిమ్మట పరివ_ర్తనమున వక్షః దేశమునందు. 

శుకతుండ హస్తములను అధోముఖముగా కూర్ప్చువలెనుః పిమ్మట 

బద్దా చారీ విధానమున స్థితి యుండును, “బద్ధయా వొ వతిసే.త?”” 

అని జాయ పాఠ మున్నది, “బద్దయా చ చా ర్యాస్థతి? అని అభి 

నవ భారతి యున్నందున “బద్ధయా చా వతివేత” అన్న పాఠము 

యు క్షమని తోచును. “వత న్నుద్ధా విమయం” అని అభినవ భారతి. 
“అపళ )వీతం ముద్దా యా)” అని జాయ అవ(ివీత మనుట ఆలోచ 

నీయము. 
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౧౦౬. గృ(ధావలీనం౦ 

అంగుేన మహీం చుంబన్ కించిదంచితజానుకః 

గ్రని ఎ్రిషతః వృసృతః పాద పార్మ్యగొ చ లతాకరౌ 

యత్ర గృధ్యావలీనం తత్చృధుపక్షినిరూపణే 

తార్యవక్షావిహపో, కౌవుచితా భటతండునా 
త్ వ ల 

౧౦౬. గృ ధా? వలీ న ము. 

పా దాంగుష్టమున భూమిని స్స్పృళ్ళంచుచు కొంచెముగా 

నంచిత జూనువుతో నుండి పృష్ట భాగ మునకుగా వాదము (పసారిత 

మునరింప వలెను. ల తాహాస్త్వములు పార్శ్వగత ములుగా నుండ 

వలెను. అప్పుడది గృ్యథావలీన కరణ మగును. పతనిరూపణమున 

నిది పయు క్త క మగును, పృథు పత్తి, నిరూపణమున నుపయు_క్త 

మగుట యిందున్నది తార్త ర్స్ సతు వొ స్తము లిచట సముచితములని 

భట్రతండువు నిగూవిం చెను. గృథావలీనము గృ(భావలీనకము. 
46 ) స్యాథే కన్”. 

౧ఎ౦౭ ఆర నికుటన ౧ 
జో టి 

స్యాన్నికుటకమేవారేనాంగేనాగనికుటనం ౫లాం 
ట 2 0 ళు 

ఆంచితాలితిశబేన కి)యావె శిష్ష్యమోరితం 
ద యాట 

మునినె నై వాలపద్మస్య స్మరతా పూర్వలక్షణం 

స్వదేహాభిముఖం పృష్ణ్టభాగేనాకర్షణం మతం 

శంకుక్కపముఖై 8 ప్రోక్త క్రమంచితం, తన్న సంగతం 

అవురూఢని జక్లాఘారూ వవా క్యే తదిష్యతే. ౫౮౫ 

౧౦8. అరనికుటనము, 
ధ లె 

కరణములలో నికుట్రన మను కరణ మిందు ౯ తొమ్మిదవ 

శరణముగా నిరూవిత్ మయినది. ఆ నికుట్టనమునకు ఈ అర్ధ 



కం రా నృత రతశ్నావలీ 
ఆజాటో 

శికుట్రనమునకు పరస్పరము సంబంధము కలదు. వా_స్తములు బాసు 

శీరాంతర భాగమున నిలకుట్టితము లయినచో పాదములు నికుట్టితము 

లయిన-వో నికుబ్లన (క) కరణ మగునని నికుట్టన కరణమునకు 

సామాన్యముగా లతణము--దీని వివరణమును ౯వ కరణమున 

జూడ దగును. అర్థనికుట్టన కరణ లతుణమును, భరతు డీ విధముగా 

శిరూవిం చెను, 

*అంచితొ బావాుళిరసి హస్త _స్వ్వభిముఖాంగులిః 

నికుంచి తార యోగేన భవే దర్హనికుట్టకం”” 

నికుట్టి తార యో గేన-నికుంచి తార్థ యోగేన అను రెండు 

పౌడములు సంగతములు. భరతుని యా లతుణానుసారమున నీ 

కరణార్ల మిట్లు (గావ్యాము. బావాుశీర్ణ మున హస్తములు అంచితము 

లగుట్క హ_స్తమభిముఖాంగులిగా నుండుట, ముఖ్యముగా నికుట్టిత 

కరణ లతుణములోని సగము లతణభాగమున సంగతమె యుండుట 

అర్ధ నికుట్టన కరణ లతుణ మని భర తార్ధ సారము. 

ఈ కరణ వివృత్తిలో అభినవభారతి యిట్లు నిరూపించు 

చున్నది. భరతుని కరణ లతణ కారికలో చరమార్థ వె లతణమను, 

“నికృట్టి తార యోగము” అనునది మా(తమె లక్షణము. పూర్యార్ల 

భాగమున హస్తయుకగనుసారమున  నికుట్టికమునకు  లతుణము 

నిరూవిత మయినది. ఇందు అలపల్లవము అని చెప్పవలసి యుండగా 

అంచిత (గవహాణము కియావిశిష్టత్య పిదర్శకము, కరతలమున 

నావ ర్తనముతో నుండు నంగుళులు పార్శ్యగత ములు విక్రీర్ణ ములు 

నగుట అలపల్లవ హా స్త స్వరూపము, అలపల్లన పహాన్తము నందలి 

కనిషాంగులి యొక్క- పతీనోత్సతన పికారము నకుట్టన మనదగి 

యున్నది, అంగముల డన్న మన వినమనములు నికట్టన మగునని 
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కోవాలుడు ననెను, అంచిత శ్యమనున ది పాదమునకును ఉద్దృట్టిత రూప - 
త్వమును సూచించును, 

(శ్రీ, శంకు కాదులు వేరువిధముగా తలచిరి. *అంచితా” 
పదమున (గాహవ్వామగు అంచనము “సం బేహాభి ముఖముగా వ్ప్ట్ 
భాగమున మనాక్ ఆకర్షి ంచుటి” అని ఇట్లు శంకు కాదులు వ్యాఖ్యాన 
మొనరించుట సంగతముగ లేదు. అంచిసి కును నామముతో నట్ట 
వ్యాఖ్య సంగతము కాదు అద్ యట్టుండు గావుత, 

ఇట్టి స ర్య్వార్థమును భావించి జాయ సేనాపతి యీ కరణ 
లత.ణము (పతిపాదిం చెను, నికుట్లక కఠ ణార్హములోని సగము భౌగము 
ఏకాంగమున నొనర్చు విధానము అర్హ టెక కరణ లతణ లతుణ 
మగును, భరతుని లతుణవాక్యములో “అంచితౌి అని యున్నది, 

బాహాళీర్షములందు అలపల్లవ హస్తమె నికుట్టిత మగును గావున 
నిచట అలపల్లవ పదమునె (పయోగింపనలసీనది. కాని భరతుడు 
అంచిత పదమును (పయోగిం చెను. ఈ అంచితశబ్ద (పయోగమున 
(కియా వైశిపుము నిరూవీత మగుచున్న ది. అలపద్భమునకు సంబం 
థించిన పూర్ణలతుణము సరించుచు భరతీముని “అంచితి పదము 
(పయోగించుటలో (క్రియా చోష్ట్య సూచనమునె తీలశచెనని నిశ్చ 
యింప వచ్చును, “స్వ చేహాభిముఖం పృష్టభా7నాకర్ష ణం” తస చే 

పోభి ముఖముగా పృష్ట భాగమున సాకర్షించుట అంచిత శభ్ర'ర్భమని 
శంకుక (పముఖులు పలికిరి, ఆ యర్హము సంగతీము కాదు, 

ఇట్టి య్యా అర్థ నికుట్టిత కరణము స్వాత్శశ్షాఘా విషయ 
మయిన అపీయాఢ వాక్యార్థమున (ప్రయు_క్షమగును, 

ము(దితేమయిన అభినవ భారతిలో నుర (వమాదము 

లున్నవి. వానిని జాయపతి యాధారమున సవరించుకొనవచ్చు 
ననుట యీ యంశమునను విశదమయినది. 
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౧ంలా, గంగావతరణ 0౦, 

ఆంచితం పాదమత్యర్షముతి పో్యోర్వతలం తతః 
ధ & ధి 

తస్యోోపరి కరో కారే తి)పతాకావధ స్తలౌ 

కిరళ్చ కమళో యత పాదార్థమవరోవయేత్ 

గంగావతరణం విష్ణోః పాదాదంగావతారణే 

౧ంరాా గంగావతరణ ము, 

అంచిత పాదమును బాగుగా సె క్రినెత్తవలెను అది 

యరార్ల త లమునకు థి పము కావలెను. అనంతరము (తివతాకా 
యి మా 

హూ స్తములను అధ స్తలములుగా నుండునట్లు కూర్చువ అను, సాదార్ల 

మున్న భాగమునకుగా శిరమును (క్రమముగా అనరోవిత మునర్చ 

వలెను ఇట్టిదిది గ౦7గావతీరణమను కరణమగును ఇది విష్ణువు 

పాదమునుండి గంగ యనతరించుటలో వినియు క్షమగును, 

పాదము లూన్హ్యాంగులితీలములుగా నుండుట (తిప తాశా 

హస్తము లధోముఖములుగా నుండుట శిరస్సు నన్నత మగుట 

గంగావతరణ కరణముగా భరత నంశేతిత మయినది. 

ఇందు భరతుని నిరూపణములో ఊగ్ధ్యాంగులిత ల పద 

మున్న దని సమ పా దాంచి కావస్థానమను చెప్పినట్లగునని కొందరు. 

భావించిరి. ఇది శబ్దము కానందున యుక్తముకాదు. కాన 

పాదమిచట నంచితముగ నుండదు. కొందరిట్లు భావించిరి. ఇట్లిం 

దలి (క్రమమున వృశ్చిక పాద మగతీల సంచారమున నుండుననిరి, 

మరి కొందరి ట్లనిః, పాదమునకు (తిపతాకా హాస్తములకు సన్న 

తత్వమున్నందున మొదట పాదోన్ధారముననుండి పాదమూర్ష్యముగా 

కూర్చి అటుమె పతాకాహస్తములను కూర్చ్పవలెను.  ఆపాదమును 

క్రమముగా అ౫9కల సంచారముకల వృశ్చిక పాదముగా కూర్చ 
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వలెను. తదనుపారమున (గ్రిపతాకావా స్తమున సన్నత మొనర్ప 
వలెను. అపై శిరమును సన్నతము చేయవలెను. అని భరతుని 

లకుణ న్లో కములోని “చి కారముల అన్వయ (క్రమవిశేషమున నిట్టి 
యర్లములను బాగూపీంచిరి. 

ఈ విధముగ (తీవిక మ పాద (పసరణ పూర్వకముగా 

గంగా జేవీ యవతరణ ముండును. గంగావగరణ మను నామమె 

కరణ విషయమును నిరూవింపగలదు. ఇట్లు అష్టోత్తర నశ కరణములు 

నిరూవీతీములయినవి. 

వినియోగో న యే షాక్కః కరణేషు నమానతః ౫౯ ల 

ఉదతాంగతయా న స్యాత్ తతోోదతపరికృమ।ః 
యణ ఖు 

కొన్ని కరణములలో వినియోగము నిరూకితే మయినది. 
కొన్ని కరణము లందు వినియోగము చెప్పలేదు. అయినను ఉద్ధ 

తాంగములగుటచే నుద్ధత పరిక్రమ మాయా కరణముల కుండును. 

వినియోగము చెప్పునపుడు తత్త డాచిత్యానుసారమున వినియో 

గము నూహింప వచ్చును. ఈ చెప్పిన కరణములన్నియు చారీ 

నివ్పన్నములు నృత్యహ_స్త సాధ్యములు స్టానక సం పాద్యములు. 

చాగిస్థాన హ_స్తములకు వానివాని సరూప పరామర్శ సమయమున 

వినియోగము నిరూపిత మయినది. ఆయా వినియోగముల నిందును 

నంగత పజచుకొన వచ్చును. చారీస్థానవా _స్త్రముల వినియోగము 

'లేక గూపముగా లేకున్నను అవి యన్నియు నొక కరణ మాత్భ్ళశకాను 

సారమున నుందునవి. కావున భిన్న భిన్న వినియోగములు (పథాన 

వినియోగమున సంగతములు శాగలవు. పామాన్యముగా కరణ 

ముల నామములు చారీనామములు వకరూపముగా నున్నందున నామ 

సాదృశ్యము ననుసరించి చారీవినియోగమును కరణ వినియో గముగా 
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భావింపవచ్చును. అశ్లు నిహూవినము లయినవి. ఎచటనేని విశేష 

మున్న నది స్పష్టముగా కరణవినియోగముగా (పతిపాదిశ మె యయి 

నది. అభినవథారతిలో అభినవగుస్తాడు సూచించినట్లుగా కరణ 

నామమె కరణ వివియోగమును భావింప చేయగలదు. 

వై శాఖరేచిత వశీకృత నృ త్తలీలం 

సచ్చకమండలకరం గరుడప్తుతోత్కం 

వి[కాంతకుంచితగతం మురవై రేరమ్యం 

భ్రీజాయనః కరిణలక్షణ మభ్యధత్త ౫౯ ౫ 

(శ్రీజూయనుడు కరణ లవణము నీ విధముగా నిభూవించి 

నాడు. మురవైరి - శ్రీ విష్ణువు. మురనైైరి రమ్యుముగా కరణ లయ 

ణము చెప్పీనాడని తున్గయము. ముర న్ రివలె రహ్యామని ఉపమా 

లంకారము. అభిన్న శ్వ కృశిముయిన సమానధర్శ మో ఉపమా 

లంకారమును సిద్ధ మొసరించుచున్న ది. కావున నీ క్లీగమున సిగగ 
పరముగా నొక "భావమును ముర'నెరి పరముగా నన్య భావమును 

గుర్తింప వలసియున్నది. 

కరణ పరకమయిన భావము నై శాఖేచికము చక్రమండ 

లము గరుడస్థుతీ ము వికాంత = విళిష్టములయిన కాంత కరణములు 

(కాంకీకము, అతి కాంతేము, అపకాంతీము, విష్ణు కాంతేము, వార 

శాంతము, కుంచితము అను గరణ నామములిందు సూచితము లయి 

నవి. ఈ సూచితములె (ప్రధానములని కాదు. ఇవి మురనైరి సామ్య 

(పతిపాదనమున కై ముదాంలంకార భంగిగా నూచితీము లయినవి. 

మురనెరి పరభావము విశాఖ యను కృష్ణు క్రియకు సంబం 

థించినదా నె శాఖము విశాఖా దేవి సంబద్దము లయిన చేచితము 

లచే వశీకృత నృ త్తలిలలు కలవాడు కృష్ణుడు. చక్ర మండలము గర 



అ౦గహారములు ౪౧౩ 

మున కలనాడు గరుడవావానుడు. కావున గరుడుని స్లతివిశేషములం 
దుత్సుకము కల వాడు త్రివిక)ిముడయిన వామనుని విక 9మణమున 
కుంచిత గతము కలవాడు నగు చేవుడు ముర-వెరి (శ్రీ/విమ్హవ. 

అ౦గహార ములు. 

అంగికాభి నయ సర్వస్వమంతయు అంగ హోర పరాయణము, 
పూర్వపూ ర్యాంశము లన్నియు ఉత్తరో త్తరాంశములకు అంగములై 
రూపశొ భా సంపాదకములుగా నున్నవి, సమిషప్టీ స్వరూపములయిన 
శరణములలో నొక విధమగు ఆంగి కాభినయ పూర్షత . యున్న డి 
అట్లు పూర్ణ భావా పన్నములగు నవి కూడ పరిపూర్ష స్య భావకము 
లగు అంగపహారములకు అంగములె యగును అంగముల నిరూబవ 

ానంతీరము అంగి తాసంభావనీయములగు అంగపహారముల స్వరూ 
పము నికూవీంపవ లెను, ప్రసంగ పాపము లగుటచే వాని యుప 
(గమమును జూయ సేనాపతి సోవన్టంభముగా (పలిపాదింప దల చెను, 

అ౦గహా రః 

నిష్పాద్యాన్క్మరతై రేభిరంగహారాన్ (పచక్ష్మ హే 

చతుర్మశేణ తాలేన కేచిత్ తృశేణ కేచన 

ఏతే వయోజనీయాః స్యుః వ్యాకీర్ణా మునినోదితాః 

విభజ్య వివిధానేతాన్ సోర్రేశాన్ బబూమహే వయం 

ఇట్టింత వజకు నిరూవీతములయిన కరణములచే నిష్పాధ్య 

ములగు అంగవోరములను ఇటుసె నిరూవింతుము, ముప్పది రెండు 
అంగహారములను భరతముని నాట్య వేదమున నిరూకించెను. ఆ 

చెప్పిన వానిలో స్థరహ_స్త నము మొదటిది. అర్హ నికుట్ట కాం వోరము 

చివరిది, ఆంగికము అందు అంగహారము సర్భముఖ్యము, శివుని 
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నృ తేమహోర్టము అంగహోర విభాషీతము. అంగపహోరములు నానా 
కరణ సంయు_క్రములు, అంగపహోర ప యోగము నిరూకింప న అనని 
బ్రహ్మ యడిగెను. అంగహోార (ప్రయోగము భరతునకు 'దెలియ జెస్టూ 
మని ళివుకు తండువు నా జేశించెను. తండువు భరతునకు అంగహోర 
ములను జెప్పెను, ద్యా!తింథ దంగపహారములు కర గాథ య [ప యో: 
గమున నున్నవి. ోసర్వేపూ మంగపహారానాం నిప్ప త్తిః కర్రా 9)” 
అం౫Xహోరము లన్ని యు కరణములనేో నిష్పన్న ములగును, హస్త 

పాద సమాయోగము ఒక నృ_త్తకరణకు, “రెండు నృ _గేశర ణము. 
లొక నృ త్సమాతృక, రెండు మూడు నాలుగు వమూతృకలున్న నొక 
అంగహాఠమ/పను. ఆ రే జెనిమిది తొమ్మిది కరణములతో సంయు 
_క్షములగు నవియు నంగవోరములు. అంగ హారముల విషయమున 
నీ విశేషములన్ని యు నిరూకిత చరము'ె. అయినను వృకృతన్హృతి 

దార్హ్యమునకు పునః స్మ ృతము లయినవి, 

భరతముని నాట్య వేదమున నిరూపించిన స్థరవాస్తాద్యర్థ 
నికుట్టకాంతాంగ హోరములు నియతేక 9మమున లేవు, అవి వ్యాకీర్ల 
ములై యున్నవి, వానిలో గొన్ని చతుర తాలమున ప 9) యోజ 
నీయములు. కొన్ని తిక కాలమున పయోజనీయములు. ఇట్టి 
భఛావమున ముని వానిని వేరువేరుగా నిశేశింపలేదు. వాని నన్ని 
టిని తాలమానమున విభజించి ఉధదేశ సహితముగా మేము నిరూ 
వింతుము. ఇట్టి నిరూపణ వమావశ్యకము. . 

ఈ విషయమున అభినవ భారతి యిట్లువ దేళించుచున్న ది. 
అంగహోరములకు సంబంధించిన కరణము లందన్నిటను నియత 
పరిమాణమున్న ది, కలానిర్వర్నన కాలనియశి యున్నది, ఇాలవరి 
మూణానసరణమున వర్హనా[కమ ముండును. ఇట్టి నియత వర్వనమున 



vow నృత్త రత్నావలీ 

నృ తీ మహోర్టము అంగపహోర విభావీతీము. అంగహోరములు నానా 
కరణ సంయు_క్తములు, అంగపహోర పియోగము నిరూకింప వలెనని 
బ్రివ్మ్ యడిగెను. అంగహాోర (ప్రయోగము భరతునకు 'దెలియ జెప్పు. 
మని శివుడు తండువు నా బేశించెను.. తండువు భరతునరు అంగపహాోర 
ములను జెప్పెను. ద్వా'తింశ దంగహారములు కర ణాశగయ (పయో 
గమున నున్నవి. సౌర్వేషాో మంగహారానాం నిప్పు త్సిః కరంగా? 
అంగ హారము లన్నియు గరణములచే నిప్పన్న ములగును, హస్త 
వాద సమాయోగము ఒక నృత్తశరణకు. రెండు నృ ోగ రణము: 
లొక నృ త్తమాతృక, రెండు మూడు నాలుగు మూతృకలున్న నొక 
అంగ హాఠమగును. ఆ శే డెనిమిది తొమ్మిది కరణములతో సంయు 
_కేములగు నవియు నంగహోరములు. అంగహారముల నివయమున 
సీ విశేషములన్ని యు నిరూవీిత్ చరము'లె. అయినను పృకృతన్హ్భృతి 
దార్గ్యమునకు పునః స్మ షృతీము లయివవిం 

భరతముని నాట్య వేదమున నిరూవ్షించిన స్థరవాస్తాద్యర్థ 
నికుట్టకాం తాంగ వోరములు నియతేకిమమున లేవు. అవి వ్యాకీర్ల 
ములై యున్నవి. వానిలో గొన్ని చతుర(శ తాలమున పి) యోజ 
నీయములు. కొన్ని తిక) తాలమున పయోజనీయములు. ఇట్టి 
భావమున ముని వానిని వేరువేరుగా నిన్హేశింపలేదు. వాని నన్ని 
టిని తాలమానమున విభజించి ఉధేశ సహీతముగా మేము నిరూ 
వింతుము. ఇట్టి నిరూపణ మావశ్యక్రము. 

ఈ విషయమున అభినవభారతి యిట్లుప దేశించుచున్న ది. 
అంగహారములకు సంబంధించిన కరణము లంద వ్నిటను నియత 
పరిమాణమున్న ది. క లానిర్వర్నన కాలనియతి యున్నది. శాలపరి 
మాణానుసరణమున వర్శన్మాక్షన ముండును. ఇట్ట నియత వర సమున 
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కరణముల సమ్యుక్కరణము శ క్య్యమయగును, అంగహోారములలో గొన్ని 

యంగ వహోరములు వట్క-ర ణాత్శక ములు. కొన్ని ద్వాదశకర ణాత్శక 

ములు. కొన్ని చతుకంశతి కర ణాళ్నుకములు. ఈ కరణములలో 

శొన్ని కరణములు అవృత్తేములగును. “ఆరు పం(జెండు ఇరువదినా 

లుగు” అను కూటములలో ఒ కే కరణము మణిల మణుల పియుక్తము 
కావచ్చును. రెండు కరణము లావృత్తీములు కావచ్చును. ఇట్టివన్నియు 
తశ తాల మానమున (ప్రయుకృము లగునని గుర్తింప వలెను. 

ఒకొక కరణమధ్యమున గాని శెండుకరణముల మధ్యమున గాని 

'తాలకలావ్యనుసంధాన మావశ్యకము శక్యము నగును, ఇట్టివి 
'పోడ శాంగ హారములు కలవు. ఇమే చతురశతాల విషయములు 

పదునారు కలను. అంగవోరములలో కొన్ని అంగ హారములు అష్ట 

కరణాత్శకములు. కొన్ని పోడశ కర ణా కక ములు. ఇంకను కొన్ని 

కరణముల కలన ముండును వానిలో గూడ బక కరణము కాని 

"రెండు గరణములు కాని అభ్యుసితములగును. మజణల మజల నిషా 

పితములు (ప్రయుక్కము లగును, ఇట్టివన్నియు చతుర తాల విషయ 

ములుగా నుండునని (గహింపదగును. ఇట్టవి పదునారు కలవు. 

ఒకొర్క-పు డొక యంగహోరము తగ్గినను మరియొక దానిని మణుల 
నాచరించుట వలన పుసఃకియావిశెవమున తాలహరణము శక్యమె 

యగునని గుర్తించునది. (త్య్యశ తాలకములగునవి పదునారు కలను. 

వాని నీ విధముగా గుర్తించునది. 

అపవిద్ధ- ఉద్హట్టత- విష్కంభ కదపనృతి 

స(స్కిక రేచిత - వృశ్చికాపనృత = మ తసలిత్ర- స్వర్ ఏక్ కాపన్ఫలే = మల్లస్ట 
గతిమండల -- పగివృ త్తీక రేచిత - పరావృత్తకం 

అలాతక -- ఉదగ్భ_త్తేక - నేచిక =. ఆవీప్త 

శేచిత _ సంభాంత లా అర్థనికుట్టక ములు. 
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చతుర([శ తాలాశ్రయములగునవియు పదునారు కొలను. ద్యాాతింశ 

డంగహారములలో నివి కాక ళిషప్టములు చతురశా(శ్రయములని 

గుర్మించునది. కాగా; 

అంగహోరములు రెండు విధములు. (శ్య(శ తాలా్యశ్రయ 

ములు -- చతుర(శ తాలాశ్యయములు నని. ఒకొక వర్గమున 

వదునార వాంతర ఛేవములు గలను. పనితో పదునారు ఆ ల్ఞాపనాది 

పరోచనాంతము లయిన (పలోచనాంగము లందు (పయుక్ళము 

లగు, మరి పదునారు బహిర్యవని కాగతీముల గా పయుక్న్మోము 

లగును. కావున అంగహోరము లందు ద్యాతింశ (దూపతేసిద్దమగునని 

కొొందరందురు, 

మరికొంద రిట్లందురు. నలుగురు వనితలు నర్కన మొన 
రించుచు (త్య(శతాలమానమున  నాలుగంగహోరములను (ప్రయో 
గింతురు. ఆ నాలుగంగ హారములు పిండీరాపముగా శేచకరాసముగా 

న్యాసరూపముగా అపన్యాసరూసముగా నాలుగు విధములు కాగా 

(ర్య తాలానుగతములు పోడ ఇాంగ వహారములగును. శే చతుర్మశ 

తాల్బపమాణమున నలుగురు నాలు గంగపహోారములను (పయో 

గింపగా నవియు విండీ శేచక్ర న్యాస అపన్యాస రూపమున నాలుగు 
విధములై పోడ శాంగహోరము లగును. మొత్తమన్నియు ద్యా(తింశ 
దంగవోరము లగును, 

కొంద రిట్లందురు. గీతకములు అంగ నిబంధనములు వస్తు 
నిబంధనములు అనువాని వస్తువు తిఎవిధముకాగా నవకర్గమాన 
కరణముల సంబంధమున నిరువదియేడు భేదములు కలుగును, గవిస్టూ 
సారితముల యాంతేరము మధ్యమాసారితము జ్యేస్టాసారిత మను 
చతుర్విధాసారితములు నాలుగు కలవు, యజుర్వేద సంబంధి (బ్రహ్మ 

జో 
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(పోక్కమగు గీతరూపమయిన పాణిక్ర అనునది యేకపి కారము, 

మొత్తేమిా విధముగా (బహ్మగీతి వై చిశ్యము ద్యా(త్రింశచ్భాసిత 

మగును. త(కయోగ రూపమయిన అంగహోర సమూహమును 

డ్యాత్ఫోంశద్భాసితే ముగ నె యుండును. కావున అంగహోరములు 

ముప్పుడి సేండుగ నున్నవి అని. 

మరి కొంద రిట్టందురు. అంగహారములు ద్వా,తింశ త్సం 

ఖ్యాక ములు. పర మేశర భాసితములు. సఫల సంపత్తి ఏని వలననె 

యున్నది. కావున నంగహోారములు ముప్పుదిరెండె, ఇట్టి భావము 

లన్నియు పరిశీఆ నారములు. ఇట్టి భావముల మనమున నూహించి 

భరతుడంగ హారములు ద్యా(తింశళ్చంఖ్యాకము లనెను. భరత 

భావము భాసీంచి జూాయసేనాపతి జంగహోరములు నిరూవించుట 

కుప[5 మిం చెను, 

వ్యాపారైః సహజై ౩ క్వాపి సాదేకం కరణం సకృళ్ ౬౦౦ 

నృత్యతీతి పరిజ్ఞానం తద్ద్వయేన యతో భవేత్ 

కరణద్యయసఠయోగః తతః స్యాన్నృ త్తమాతృకా 

తర్ద్వే తిస శ్చత[పో వేత్యంగహారః హృకీ ర్రితః 

ఇతి పాయికమాథ్యాతం కుత చిద్వ్యభిచారతః 

వొ శ చ్చేనో క్రవాన్యత న్యూసతాధికతే మునిః ౬౦౫ 

కేచిద్ద్వి (తి చతుః పంచ కరణ? నంచయాన్ విదుః 

కమాన్మాతృకలాపాఖ్యఖండసంఘాతికాభిధాన్ 

కరణానాం యధాకామం షట్కం స _ప్పక మష్టకం 

నవకం యావదేతేషామంగహారో మత స్తదా 

తరణానాం వినిష్పతొ (పయోజ్యానాం న లక్ష్యతే ౬౧౦ 

యధా సంధి స్తధా హ స్తపాదాధ్యంగే $ః క్రియాకృమః 

వర్తనాదిబురై రృృత్సామ౭గవిద్భిః సృకీ ర్య్యతాం 
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అఆంగహారహుయోగ[పకాలళము. 

ద్యా(త్రింశ దంగహారముల చేయే విధమున ప) యోగింప 

వలెనో యా పికారమంతేయు నిచట నిరూనితే మగును. సామాన్య 

ముగా సవాజములగు కాన్ని ఆంగిక వ్యా సారము లుండ”గా నొక 

నొకప్పు డొక కరణ మే చేని కలుగవచ్చును. కాని యంత మాత” 

మున “నృత్యతి” నృత్య మొసరంచుచున్నా డన్న పరిజ్ఞానము కలు 

గదు, నృత్య మొనరించుచున్నా డన్న పరిజ్ఞానము గరణద్వయ 

ప) యోగముననె గలుగును. కరణద్వ్వయ (పయోగమున్నను 

నృ త్తము విశిష్టముగా నిర్భ్భ త్రీమయినడన్న అభిమానము కలుగదు. 

కాని కరణద్వయము పయోగించినచో “నృత్యతి” నర్తన మొన 

శించుచున్నాడన్న భావ ముదయించును. కావుననె క్రరణద్యయ 

సంయోగముండు నేని నృ త్తమాతృగ యందురు. “జన త్తశరశే 
వై వభివతః నృ త్తమాతృ శా” అని భరత వచనము. రెండు నృత్త 

కరణములె నృ త్తీనూతృక యగునని భావము. నృ త్తృమాతృకలో 
శెంకుకరణములె యుండవలెను. తగ్గరాదు. హెచ్చు రాదు. ఆరెండు 

నృ త్తేమాతృకలున్న అంగహోర మగును, మూడు మాత్ళకలున్న 

నంగవోర మగును. నాలుగు మాతృగలున్న నంగహోర మగును. 

భరతు డిక్లు చెప్పెను. “ద్వాభ్యాం తిభిశ్చతుర్భి శ్వాష్యంగ సోరస్తు 
వమాతృభిః” రెండు మూడు నాలుగు నృ త్తేమాతృగలున్న చో సంగ 

పోరమగు నని భరతుడనుట (పాయిక కధనము, సామాన్యముగా 

చెప్పుటయ కాని వస్తుకధనము కాదు. అంతట నికై యుండదు. ఈ 

నియమము వ్యభి చరిత మగును. భరతవచనములో “ద్వాభ్యాం 

తభిశ్చతు ర్యాప్యంగ హోరస్తు మాతృభిఃో అను స్థగమున 29 

కారమున్నది. ఆ “వా” శబ్దమున నీ యర్ధము లభించును. కొన్ని 
యంగపహాోర ములలో చెప్పిన వాని కన్న న్యూనత యుండవచ్చును. 

a 
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అధిక్యము నుండ నచ్చును. నూక న--అధికత “వా శబ్బ్దమున ముని 

సూచించినాడని గుర్తింపదగును. ఈ “వా కారభావమును నిరూ 

పించు అభివవ భారతిలోని పం కిని ఏతత్సరముగని శుద్ధ మొనరించు 

యభినవపవం క్రి యుండదగును, అభినవ భారతిలో “వవ (గహణాద 

న్యూనాధిక సం్యగహాః” అని ము[:తోభఖీనవ పాఠము, ఈ పం క్రీ 

“చ్వేనృ త్తకరణే చైవ భవతో నృ త్తీమాచృశా” అనుస్థలమున 

నున్న “వవి (గవాణమున నన్గయము సంగతమగును. “డ్యా భ్యాం 
9 అద క, గ్ 7 ' త్భిభిశ్చతుర్భి ద్వా” అను స్థలమున “వా? భావము న్యూన కాధిక తా 

పరము, అంగవోరముల విషయమున అభినవగుహ్మ డితర స్థలము 

కొనుట యు కము. “వా (గవాణాత్ న్యూూన తాధిక సం[గహః”” అని 

లందు వ్యక్పము చేసిన భావబలమె యిచట స్వీ కార్యము. ఖఫావ 

బలానుసారముననె యితరుల పంక్తి భావమును భావించుట యుక్కము, 

“నా శఖేనా నియమః సూచిత: ఇతి వ్యాఖ్యాత మభినవగుప్తాద భి? 

అని సంగీతర త్నా కర వ్యాఖ్యా పంకి, యుండుట యుక్తము. 

కొంద రిట్లు భావించిరి. ౌండుకరణములచే మూడుకగణ 

ములవే నాలుగుకరణములచే నయిణుకరణములచే సంపాద్యములు 

కొన్ని గలను. సంచయములు సంషాదిఎవదగినవి, అభినవగుస్తు డభీకవ 

భారతిలో నాట్య వేద చతుంన్ధా ధ్యాయమున ౧౦ మొదలు ౧౯ వణకు 

భరత శ్లోకములు వ్యాఖ్యానించుచు లక ఉపాయ త్యాల్ తతికరణాసాం 

పూర్వం లత.ణం తశ్చంచయాత్మక త్యా లేషాం ౧? అను పంక్తిలో 

“సంచయ ” పదము పియొోగించిను * తాన్వః కరణసంయుక్తానీ 

వ్యాఖ్యాస్యామ్ సరేచకాన్ ” అని భరతసం క్తి, కరణసంయుక్కన 

లయిన తేచక్ష సహితీములయిన అంగపహారములను మోకు వ్యాఖ్యాన 

మునరించి తలియ జెప్పెదనని భరతుడనెను. ఇందు అంగ హారములు 



౪౨౦ నృత్త రత్నావలీ 

విశే మ్యరాపములు. ద రణములు విశేవణములు. కావున అంగ 

పారనులు (సధానములు. కావువడె అం౫ హజోరముల నానవుములనేె 

మొదట చెప్పును. ఉపాయ రూపు. అయినందున కడణములరు 

మంవట లత్ణము చెప్పుట యుక్రొము. అని తీ న్ప్ంచయాత్మ 
కముటుక దా ఇచటి సంచయ పదమును జూయపతి సముచితముగా 
నుపయో/గంచుకొ నెనని భావించుట యుక్నము.గా నుంయను, 

కరణముల కలయిక వలన గలుగు నామసంజశీశములను 
ఈ విధముగా గుర్తించునది. మాతృక, కలాపము, ఖుడగము, 
సంఘాత కము. | 

౧. బూతృక : రెందుకరణనుల .కలయిక' యున్న చో నది 
మాతృక, నృ త్తమూా క కరణగగయ సంచయము మాత్మ, 

౨. కలానము ౯ మరాడుకరణముల కలయిక న్నచో 

నడి కలాపము. కరణ(త్రయ సంచయము కలా పాఖ్యము. 

౨,  ఛిండకయు; నాలుగుకరణనుల కలయిక యున్న -వో 

నది ఖండకము. కరణచతుప్తయ సంచయము. ఈ ఖండకమునళే 
మండకమని జేరు. 

ర, నంభూతకయు: అయిదు కరణముల కలయిక యున్న చో 
నది సంఘాతకము, కరణపంచక సంచయము. 

ఇ ట్రనుట కొందరి మతము అని జాయపతి యనుట 
యుక్తముగనె యున్నది. కలాపక వండక సంఘాత కముల జెమ్బూ 
శ్లోకము భరత [గ౦ధమున ము[దితమయినది. కాని అది కొన్ని 
ప్రతులలో లేదు. దీనిపై అభినవ వివృతియు లేదు. 

కరణనముల వట్కము న ప్తకము అన్టకము నవకము 
యధా కామముగా పీయోగింప వచ్చును. ఎన్ని టిని స) యోగించిన, 



అ౦గహా'రములు భంది 

అంగహార మభిమతమగునో అన్నిటి నచట (పయోగింపదగును 
ఫొన్ని ఆఅంగహోరము లారు కరణముల కలయికతో నుండ వచ్చును, 

కొన్ని వడు కరణముల సంకలనమున నుండ వచ్చును కొన్ని యొనిమివి 

కరణముల కూడికతో నుండవచ్చును. కొన్ని తొమ్మిది కరణముల 
సంబంధమున నుండవచ్చును. 

ప) యోగింపదగిన కరణముల వీసి ర్చుత్లో సంధి భ్దము 

లేకుండ నట్లుగా వాస్తపాదా నవ్యవయవ ముల క)యా క్రమమును 

నిభాకిం చుట యావశ్యకము. కరణ మొకటి (పయోగించి వేరొక కరణ 

-మొొనదించునపుడు కరణమునకు కరణమునకు మధ్యలో నుండు నెడము 

వ్యవధానము ఛాసింపకుండు నట్టుగా వాస్తపాడాదుల కి) యా[(క్రమ 

ముండుట యాసశ్యకము. ఇిద 9చ్భాదనోప యోగ విశేషములను 

సావధానముగా గుర్తించి పియోగించుట యుక్తము. అను వర్తన 

ములను వలనములను అంగ|పయోాగవిదులు గుర్తించి నృత్తమును 

ప) యోగమున గూర్పుట అత్యంత మావశ్యకమని భావింపవలెను. 

అ౦గహారనిరు డీ 

అంగానాం యోగ్యదేశేషు హరణేన నిరుచ్యతే 
అంగహారోఒధవా హారః హృయోగో హారయోగతః 

అంగనిర్వ రనీయత్వాదంగహారః పృకీ, రితః ౬౧౫ 
| జో వ 

తధా చ మనయే శంభోరాదేశా త్రండురబ్బవీత్ 

ష పేతానూూరంర య తాన్ దృష్టా దృష్టఫ ఫలో పేతా ఎర్వరంగాంజనా తా 1 

అంగహారనిర్యచన ము. 

అంగపహాీర పదము నందు అంగ హోర పదములున్నవి, 

ఆంగానాం హరణం - పొొపణంకజ= అంగ హార? ఆయా యోగ్య దేశము 

లందు ఆయా యంగములకు ఆయా యభినయముల ద్వారమున 
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వె చిత్వ రహితముగా నున్నది. అది అంగహారాత్మకమయిన శివుని 

నృ త్మున మి(శితమయిన-నో చిత్రము కాగలదు. అప్పుడది 

“ధరతము” అను ప్రసిద్ధి పొందును. భరతుడు అప్పట ప్రయా 
గంచినదంతీయు, వమేని (ప్రయోగింపవలెనన్న భావమున న్బత్తెవిర 
హిచముగనె యున్నది. భరత(ప్రయు క్ష మయిన అంగదగకము 
దృష్టాదృషస్థోభయ (ప్రయోజన సంపాదక మయినను వమా[తము 
రంజకత్యము కలది కాదు, ఈ అంగ హారాత్మక నృత్త  విమ్మిశ్రము 
అయిన-వో విచిత్రమె దృష్టా దృష్టాత్శక మయిన ఫలమును సమ్యక్ 

చక్కగా నీయ గలదు. అనునట్లి నాట్య వేదములోని మహో వాశ్యార్థ 
భావమును సారనం(గహా రూపముగా నిచట జాయసేనాపతి నిరూ 
తం చెను, 

పార్శ్వ చ్చేదపరావృ త్త గతిమండల నంకులం 

కురో లక్ష్యాంగహారాణామిదం కులమివ ద్విషాం 

అంగహారముల లతణము నిభూవీంతుము ఇది దిర్ధిమోం 
కులము శ(తువుల సమూపహామువలె నున్నదని ఉపమ కేపాధారముగా 
శజ్దసామ్యము గలదు. వూ ర్వార్థ మట్టి సామ్యము నిరూకిం చును. దాని 
వలన రెండుభావములు గోచరించును. అంగహార లతణ పరమయిన 
భావ మిట్లుండును. అంగహారములలో పౌర్ళ్యక్ళోడము, పరావృతృము 
గతిమండలము ననునవి కలవు. నానివే నిది సంకులము వాం్థస్త్కము. 
ద్విట్కుల పరమయిన భావ మిట్టుండును, యుద్ధములో శతునులు 
పార్వ చ్చేదము వలన పరావృత్తులు యుద్ధ నివృత్తు అయినారు. అట్టి 
వారి పారిపోను వారి గలిమండలముల వే శ తుసమూవాము సంకుట మె 
యున్నది, బట్టు శతుకుల సామ్యమున అంగ హోర లతణ మిందున్న డి 
అంగ హోరములలో నిరూపితము లయిన పార్య్యచ్చేద పరావృత్త ౫తి 



అ౦గహారములు ళ్ 

శారణము (పావణముండుట అంగవోరము “అంగానాం డదేచశాంతిే 

(వాపణ (పకా రోజ2.ంగహారి అని అభీనవభారతి. వేరొక న్యుత్స 
_ల్త్యు కలదు. లే పాయం (పయోగోప+రః అంగనిర్వర్హ్యా 

హోర? అంగహాోరః” ప) యోగము వారునకు సంబంధించిన ది 

కావున హోరము అంగముల నిర్వర్తింపదగిన వారుని (ప్రయోగము 
అంగ హారము (ప్రయోగము వారయోగమున వారము. అది అంగ 
నిర్వర్త రసీయముకాగా అంగహోర మయినది, “అ హేశ్వరస్య చరిషేం 

య ఇదం సం(పయోజయీత్ సరగపావ విశుర్ధాశ్మా శొవలోకం 

సగచ్చతి” అని నాట్య వేదమున నున్నది. ఈ న్ఫరత్తి తము మహేశ 

రుని చరితము. కావున హారము ఇంకను వార(పియము పహోరము.. 
అంగములచే సంపాదింపదగు హారకీతి వీని యందు గలదు. కావునను 
ఇవి అంగహోరము లయినవి. ఈ అంగ హారములనమను శివుని యా చేశ 
మున జతీండువు మునికి నిరూవిం =ను, ఈ నిరూవీితములగు అంగవార 

ములు దృష్టాదృషప్ట ఫలో వేత ములు, రూపకము లందలి పూర్యరంగ 

శంజన సంపాదకములు. 

ఇచట నీ విషయ మవధారణము చేయవలెను. (బవ్మా 
వచనానుసారముగా భరతుడు శివసన్నిధిలో పరమేశ్వర చరిత 
(పథానముగా గ తిపుర దాహము చేరుగల డిమము (పయోగించెను. 

పరీతుక పరితోమమునై (ప్రయోక్త లేమేని (ప్రయోగింప వలెను 
కదా!. భరత (ప్రయోగము చూచి శివపరివారము హర్షము పొంది 
నది. శివమహా దేవుడు నుపీతుడయినాడు. తననృ త్తీము నుప బేశించు 
టకు చండువును నియమించినాడు, శివసన్నిధిలో భరతుడు (పయో 

గముకొబకుగా కొంతగుర్తించుకొని నియమించి [(పయోగించినాడే 

కాని యది యంతగా సున్లిహ్టము కాదు. సమ్యగుప దేశము లేనందున 
నంతగా సుశ్లిన్టము కాలేదు. భరతుడు (ప్రయోగించిన పూర్వరంగము 
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మండలము లుద్ధత ములు. వీనినామ సంకేత మిచట ము దాశోభతో 

నున్నది, 

అంగహారొ థై శః 

స్థిరహస్తః పరిచ్చిన్నః పార్మ్వచ్చేదోఒపరాజితః ౬.౨౦ 

పర్య స్రభ్యమరాలీఢమత్తా కీడావసర్చితా: 

మదాద్విలసితో విద్యుద్భాాంతవై శాఖరేచితా 

నూచీవిద్ధాక్ష _ప్రపార్వ్వన్వ స్తికాచ్చురితా ఇతి 

చతుర్యశస్య మానేన షోడశామో (వ్రకీర్తిరాః 

గతిమండలనిష్కంభౌ పరావృత్తా ప విద్ధకౌ హు నా వ 

మదస్థలితసం|భాంతాక్షి ప్పరేచిత. రేచితాః 

జ అట అద లూ ధాం న విష్కంభాపసృతొ ఒలాత ద్వ్యృృత్హావర్హ నికుట్ట కం 

ఉఊద్హట్టితో వృశ్చికావన్వతన్వ స్తికరేచితొ 

రేచితః వరివృతాదిః లి) శమానేన షోడశ 

ఆఅ౦గహారసామ ములు, 

ఇచటి న్లోకములలో అంగవోరముల నామములు నీరూ 

వితము లయినవి. పూర్వము చెప్పిన విధముగా చతురశ కాలమాన 
మున పదుసారును (క్ర్య(శ్రతాల మానమున పదునారు నంగహోరములం 
కలవు, మొదటి అయిడు పంక్కులలో చతురశాగిను గఆతాంగహార 
పోడశకము, తరువాతి పంక్తులలో తర్యి(శ మానాను గతాహార 

పోడశకము నిరూవీత మయినడి, 

చతుర్య్శశవమూనమున  పోడశాంగహారముల నామము 

లీవిధముగ నున్నవి. . 

స్థీరవాస్తముాపరిచ్భిన్న ముా పార్ళచ్చేదముా ... 
అభ రాజితేముా పర్య. స్తము-భమరము-- 



ఫ్ శ] అ౧౦గహారములు ౪౨౫ 

ఆలీఢము-మ త్తాక్రీడము- అపసర్పితము 

నుదాద్విలసితము-విద్యు_ద్భాంతము- వై శాఖ లేచితము 

న్ వం ఇ మాలు అ ఆ ల మున ఆ జ సూచీవిద్దము ఆవి పము పార్చ్వ్యన్వ_స్తికము అచ్చుగతేము 

(త్యశమానమున వోడవాంగపహారముల నామము థీ విధ 

ముగ నున్నవి, 

గతివుండలమూ విమ్కంభము- ప రావృ త్తీము-- 

ఆపవిద్ధము-ాను క్రేస్టలితము- సంభాంతే ము- 

ఆశీ _ప్తశేచితము- శేచితము-విమ్యం భావసృతము 

ఆలాతము-ఉద్భ_త్తముా అర్షనిక ట్లకము 

ఉద్ధృట్టితము-వృశ్చీ శాప సృృతము-స్వ స్తిక రేచితము 

పరివృ త్తీక రేచితము-- 

“ చేచిత్రః పరివృ త్మ్యాది; 0) అనుళ్లో కము నందలి వదముల 

వలన పరివృత్యక రేచితము పరివృత్సి రేచితము సిద్ధ మగుట(గ్రా వ్యాము. 

భరతుని నామ నిన్లేశము సంక్తీర్లము ఇందలి సంకేతము తాల 

మానానుగత మనుట నిరూవితమయినది. 

లక్షణేష్వంగహారాణాం భరతేన సమానత; £30 

ఏక దేశ గ్రఘేణోక్రః సమ[గం కరణం క్వచిత్ 

ఆలోచ్య తానహం వ్యక్తం కధయామ్యనుపూర్వశః 

అంగహారముల లక్షణము నిరూపించుటలో భగతుకు 

ఒక్కొక స్థలమున సమగ )కరణమును వక చేశ గవాణమున జెప్పెను. 

నామైక జేశ గగిహణమున నామగవాణమను న్యాయమున్న ది కదా? 

అట్టివానిని నేను బాగుగా సమాలోచన మొనరించి ఆనుపూర్వీ 

సహితముగా స్పష్టముగా చెప్పెదను. 
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కాలాలి 

గ అ హాఠరల కి అ త్న 

౧. సిరహ నః 
థి అణాల 

(కమాల్రీనం నమనఖం తతోవ్యంసితమాచరేత్ 

అత్య త్వపనృతావూర్జ్వస్థాన వాంపా కరావుభొ 

ఆలీఢవ్యత్యయేనాన్య వత్యాలీఢం సమాశృయేత్ ౬3౫ 

ఊోరూద్వ్భ తాం తతః కుర్యాన్నికుట్టకపురన్స రం 

స్వ స్తికాక్షి ప్పకే పశ్చాన్నితంబకరిహ_స్తకం 

కటిచ్చిన్నం చ య_త్ర్రష స్థిరహసో హర్మపియః 

అ౦గహారల క్షణ ము. 

౧. పిరహ నము. 
థి 

అంగహారము లందన్నిటను అభినవుని అభినవ భారతిలోని 
అభి పాయములు ఆదరపాశములుగా నున్నవని జాయ సేనాపతి 
సకలముగా తదాదరమును (పదగ్శిం చెను. భరతుడు స్టీరవాస్తాంగ హోర 

లవణము చెప్పుటలో నివి యుండుటను నూచింవెను, కరప) సాదము 
ఉళేపము సమనఖపయోగము వ్యంసితము అపసృ్ఫతము సవ్యవాస్త 
మున కూర్భ క పసార ము (ప త్యాలిఢ ము నికుట్టక ము ఊరూద్వ్భ్యృత్తము 
అవ్షీప్పము స్వస్పీికము నితంబము కరిహాస్తము కట్టిచ్చిన్నము ఉండగా 
నీ యంగహోర మగును, అది హర(వ్రియము అని అభిననగుప్పుని యోజ 
నానుసారమున స్ట్థరహాస్తస్వరూపము విశదమగును. 

కరములను (ప్రసారితీములను చేసి ఉలేవింప జేసి నిపతా 
కాంజలి హస్తమును వయస్థముగా జేయగా నీ (క్ర్షోనముసన గీనమను 
కరణము పయోగింపదగి యున్న ది. (వధమమున లీనాఖ్యకరణము 
ఇతిక_ర్తవ్య తానికూపణముగా నుపలశ్లీత్ మగును. ఈ కరణము 
హా_స్తపాదాదుల యాచిశ్యమయిన వర్తనమున చారీయోజనమున 
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నుండగా అవిచ్చిన్న ముగా శుభంకరముగా నుండును. అలాత చ(క్రము 

వలె వక్ర బుద్ధ కినుసంధానము కూర్చున. ఇటుమై సమనఖకరణము 

కూర్చదగును. పాదములు నష్టములు సమనఖములుగా నుండుట 

సమనఖకగణముగా నిరూవితమయినది. అనంతరము వ్యంసిత వ్రణ 

మాచరింపవ లెను, అలీఢస్థానకముననుండి కరములను వతుఃస్థలమున 

శేచిత మొ? రించి ఊన్హ్వాథో వి(పకీర్ణములుగా నొౌనరించిస వ్యంసిత 

కరణము, ఇట్టి యా వ్యంసిత కరణ కపస్ఫతేము కాగా వా సములు 

"రెండును ఊర్జ్వస్థానగతములు కావలెను, విమ్ముట అలీథస్థానకమును 

పరిన_ర్లింవ జేసి “ట్ర త్యాలీఢస్థానకము నాచరంపవ'తెను. అనంతరము 
నికుట్టక కరణ ఫురస్పరముగా ఊొరాదగ్భ తనరణ మాచరింఒ = అమ. 

నికుట్టిత కరణమున కరములు నికుట్టితమః; బగుటయు ఉోరుషృష్టకరణ 

మున కరములావృ త్రము లగుటయు నున్నది. విమ్ముట హ_స్తములచే 

పాదములచే స్ ్ తిక మాచరించునది. పిన్నుట నితంబగతి అనంత 

రము కరివాస్తము తుదకు కటిచ్చిన్నము (ప్రయోగిం పదగును, 
ఇట్లున్న నిది స్థరహ స్తనును హర([వ్రియమయిున అంగ హోరము. 

ఇ ట్లిందు కరణ (గామ సమ్యగ్యోజన మా నశ్యకవు, పని 

నొనర్సగా నివి స్థిరవా_స్తమను అంగహోరమును నిర్వ _ర్తింప జేయగ లవు. 

అంగ హారములన్ని టను |పయోగించు కరణనుల నన్నిటిని నాలుగు 

దిబ్బుఖములందును (పయోగింపవలెనని సొట్యా చార్యుల యభీ, పా 

యము, అతీతానాగత్ వేడియగు భరతముని యీ భావమును 

యు క్తముగ భావించినట్లు తోచదు. పరినృత్తేక ేచితమును అంగ. 

హోర మునిగూవించున ప్పుడు “ప రాజ్బ్ముఖ విధిర్భాయ వనమేవభ వే. 

దిహూ” అని నాసెను. ఇందు పరాజ్బుఖ విధి యికై యుండుననెను. 

అంగపహోగ ముల మధ్యలో నిట్లు నిరూవీ_చు భరతముని భావమును, 

ఇట్లు |౫హింపనలెను, అంగహారములన్నిటియందును చివరి రెండు 
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కరణములుతప్ప మిగిలిస కరణములన్ని యు వర్తనీయములె యగును 
వానిని నాలుగ దిాశలంపను (పయోగింపవచ్చూను. ఆ విమ్మాట 

కరణద్వయమున ఆ అంగహారమును సూ గిచేయనలయును. అని. 
ఇట్ట యీ భావము ఇటుసె విశదము కాగలదు. 

ఆదౌ సర్వాంగహారాణాం వై శీఎతగ్రారణసంచయ:ః 

సిరహసో కలీనాది (పత్యాలీఢాంత ఇస్యుతే ౬౪౧ a వహ 

కరణాన్యంగహారేషు (ప్రత్యేకం చతసృవష్యపి 
దిళ్లు కుర్యాత్ప్సరావృత్య్యా భృమణ౦ం కరణం భజన్ 

అంత్యం తు కరిణద్వంట్వం సభామధిముఖః సక్ళత్ 

రేచితే వరివృత్తాదావంగహా రేఒవదన్మునిః 

పరాజ్యుఖదిధిర్భూయ ఏవమేవ భవేదిహ ఓ ౪ ౫ 
ఇత్యతేృవశబేనాము మరం పర్యభాషత 

౧ © 

స్టీరహాస్తమను నంగహోరను హర(వియమని యున్న ది. 

అన్ని యు హార పిియము లయినను ఇందు (పాధ మ్య ఫురన్మ్భత 

మయిన విశిస్టత కలదు. కొంద రీ అంగహార విషయమున నిట్లనిరి, 
సరాగంగహోరముల సమారంభము నందు, స్ట హు సాంగహోర 

నిరూపితము లయిన లీఢాడి పత్యాలీఢణాంతకరణ సంచయ నుండుట 
యఫీప్టము. అని, (పథ మాంగహోర సంగతములయిన క్రరణముల 

కన్నిట (పథమ మయిన యిజికరవ్యతను వా రాయోజననము 

చేయుదురు. కొందరు ఆయా యంగహోరముల కన్ని టికిని సముచితము 
లయిన సాధారణము లయిన (పయో (ప్రకియలను స్వయముగా 

నభ్యూ హీంచి కూర్చుట యుక్త మని భావించిరి. కొందరిట్రి భావ 

లేశములను సహించుటలేదు “ శుఎతహానాకోగుణః! ” ఉన్న వానిని 
విడనాడుటలో నేమి గుణముం'కు?ని వారిభానము. 



ఆ౦గహాఠతములు ఇలా 

అంగ హారము లందున్న కరణముల నన్నిటిని పరావర,న 

మున భమణ మాచరించుచు నాలుగు డిశలందుసు (ప్రయోగించుట 

ఆయుక్ ము. ఇది నాట్యాచార్యుల భావమని అభినవ భారతి యనినది. 

పీశ్యంగ హారము నందును చివరనున్న కరణద్యయమును సభాఖి 

ముఖముగా పీయోగించుట యుక్త సముచితమని భరత భావము. 
ఇట్టి భావమును పరివృత్త శేచితాంగవహారమున సూచించెను. 
శ ప రాబ్బుఖ విధథిమ్భాయ ఏవమేవ భవేదివా” అని భరతవచనము. 

అభిముఖముగా కరణ(పయోగవిధి యయిన విమ్మట మణుల నె 

వ రాబ్బుఖ విధియు నుండదగునని త ద్భావము. ఈ వచనములోని 

ఇవా” శబ్దమున ఈ పరివృత్స శేచితమునందె యిట్టుండునని యాతని 
భావము. అంగహారముల మధ్యమున పిత్యేకముగా శెప్పుటచే 
నంతట చతుర్షిక్చ యోగ ముచితము కాదని భరతుడు భావించి 

యుండును. ఇట్టి ఛావమున నిచటి శ్లోకముల నన్వయించికొనుట 

౨. పరిచ్చిన్నః 

క్ఫమాత్సమనఖచ్చిన్నసంభా3ంతాని విధాయ చేత్ 

వామేనాంగేన కుర్వీత (భమరాఖ్యార్హసూచినీ 

అతి(కాంతాభిధం పశ్చాద్భుదంగ(తాసితం తతః 

కరిహ స్తం కటిచ్చిన్నం పరిచ్చిన్న స్తదా భవేత్ ౬౫౦ 

౨. వపవరిచ్చిన్న ము. 

ఈ అంగహారము నందు (క్రమముగా సమనఖము శన్నము 

సం(భాంతము (భమరకము అర్థనూచి అతి కాంతము భుజంగ తా 

సితము కరిహూస్తము కటిచ్చిస్నము అను తొమ్మిది కరణములరు 

(వయోగింప వలెను. అప్పుడది పరిచ్చి న్నాంగపహోారమగును, (పథమ 

ముగా పా నళ్ళిస్ట్రత్ సమనఖత కల సమనఖ కరణ మాచరింపవలను, 



౪౩3౩ల నృత్త రత్నావలీ 

వీమ్మట ఛిన్న కరణము. ఛిన్న క రణమునకు పరిచ్చిన్న కరణ మనియు. 

వేరు. తరువాత అవిద్ధపాదమున అవిద్ధభాంలో సం(భాంతీ కరణము 

కూర్చ వలెను. పిమ్మట (భమర కము, విమ్ముట వామపాదమున అర్ధ 

సూచి, తకః అతికాంతము. తతః భుజంగ్యతాసి తాదులు మూడు 

కరణములు కూర్పదగును. ఈ గొరణనవకమున పరిచ్చినన్న మునకు 

రూపసిద్ధి యున్నది. 

క. పొర్శ్వ చ్చే దః 

కరణం యత కుర్వీత పూర్వం వృళ్చిరకుట్రితం 

ఊర్ధ్వజానుకమాక్షి_ప్పం న్వన్తికం భ్రమణం టతికే 

ఉరోమండలకాభిఖ్యం నితంబం కరిహ స్తకం 

కటిచ్చిన్నం తమిచ్చంతి పార్మ్యచ్భేదం విపళ్చితః 

8. పార్శ్వ చ్చేద ము. 

ఈ అంగవహాోరమున నీ కరణము లుండును. వృశ్చిక కుట్ 

త్ము ఉఊర్ట్వజానుకము అఆశ్షీ పము స్వ సిక ము (భమణము ఉరోమండ 

లము నిశంబము కరిహా స్త్రము గటిచ్చిన్నము. నతఃస్థలమునందు 

కరముణను నికుట్టిత మొునరించుట యను వృశ్చిక కుట్టిన కరణము 

(పథిమమున నుండును, వృశ్చిక చరణము కూర్చి రెండు పహాూ_స్తములను 

నికట్టిక మునర్భుట తదూ)పము, పిమ్మట రుంచితీ పాద రూప 

మయిన ఊర్థ్వజూనువు, వా స్తపాడాన్నీ పతా రూపమగు అవన్నీ సు 

హ_స్తపావములచే గూర్చదగు స్వ సగము. హాస్తద్వారమున ఉరో 

' మండః కరణము, పూ ర్యాంగ హార మంలో వలె నితేంఛాడి(గేయ 

పయోజ్యము. ఇట్టిదిది పార సచ్భేదమను సంగపహారమగును. 

౪ అపరా బి తః 

దండపాదం యదా కుర్యాద్వ్య్థంసీ ఆ wg వనర్చితం ఓ ౫ ౫ 



అం౦ంగహారములు ౪౩౧ 

నికుట్టార్ధని కుట్టాఖ్యాక్ష పో రో మండలాన్యధ 

కరిహ _స్తకటిచ్చిన్నే తదా స్యాదపరాజితః 

౪. అవపవపరాబిత ము, 

ఈ అంగహారమునందు దండపాద వ్యంసిత ప9సర్చిత 
నికుట్టార్ల నికుట్టాఖ్నీ పోరోమండల కరివా_స్త కటిచ్చిన్న కరణములు 
తొమ్మిది యుండును. నూపురపాద మొనరించి దండ పాద ప్రసారము 
చేయుటయను దండ పాద కరణము (పధమమున నుండదగును. ఇందు 
విశ్నే సాశ్నేపము లున్నవి. పిమ్మట ఆలీఢస్థానకముతో నుండు వ్యంసిత్ర 

కరణ మావశ్యక్షు. స్థిర వా సాంగ పోరమునందు వలె వ్యంసిత 

ముండ దగును, అనంతరము శేచిత వామహ_స్తము ల తాఖ్యధతు. 
హస్తము కల (పసర్చితీ కరణ మవేవ్నీతము., వృాస్తములు నికుట్టిత 
ములు అంచితీము లగుట కల నికుట్టితార్ల నికుట్టిత కరణముల నాచ 
దించి ఉర్వోమండల కరణ మొనర్పవలను. అది కాగా కరివా స్త 

కటిచ్చిన్న క రణముల నొనర్పవలసి యున్నది, అప్పు డవరాజితాం 

గహోార మగును. వర్య_స్తకాంగహోరములో వలె నిందు తుదిలో 

నాలు గంగ హారములు సమముగానున్నవి, 

౫. పర్య సః 

తలపుషృప్పటాత్పశ్చాదవవిద్ధాఖ్యవర్హితే 

నికుట్టకం భవేదూరూద్వ్భ_త్తమాక్షి ప్తకాభిధం 
ఊరోమండలనామాధ నితంబం కరిహ స్తకం ౬౦ 

కటిచ్చిన్నం చ యత స్యాత్సర్యసోయం భవపి9యః 

౫. పర్య స్త ము, 

ఈ యంగహారమున నీ కరణము లుండును తలపువ్చ 
పుటము అపవిద్ధము వర్శిగెము నికుట్టకము ఉరూద్వ్య్భృత్తేము ఆమ ప్ప 



౪౩౨ నృత్తరత్నావనలీ 

కము కటిచ్చిన్నము. భరతుని పరిగణనములో సాహసము, 
మునటిడి. ఈ పర్యస్తక ము రెండ వది, సిం హస్త న అణ ములో 

నిరూపించిన కర్యపసార సమన ఖ వ్యంసి తాపసృృత పర) త్యాలీఢములు 
దీనిలో గూడ నుండవలెనని సర్య్వాంగపహారములలో నవి యుండ 

వలెనని యితికర్హవ్యతను కొంద రాయోాజన మొనరించిరి, త 

తేదంగహారములకు సముచితేము అయినవి కొన్ని యుండునని 
భరతోక్సిలో లేకపోయినను వానిని స్వయముగా నభ్య్యూహించి 
కూర్చ్సదగునని కొందరందురు. భరతుడు చెప్పిన వానిని విసువనేల? 
లేనివానిని డెచ్చుళుల? 

వామ వార్ళగమున పుష్పఫుట పా స్తము అగ9ళల సంచర 

మయిన పాదము పార్ళ్యము సన్నత మగుట యను తలప్పువృపుట 
కరణమును (పథమమున నాచరింపవలెను. శుగతుండీమావర్హింప 
జేయుట వామహస్తము వతుఃస్థ మగుట కల అపవిద్ధ కరణము 
రెండవది. మణిబంధమున కుంచితహూస్తృము లుండుట కల వర్తిత 

కరణము మూడవది. వాస్త ములు నికుట్టితములుగా నుండుట యను 
నికుట్టక కరణము నాలవది. ఉరూద్వ్య్భృత్హ మయిదవది. వాస్త పాదా 
శ్నేపము కల అశ్నీప్తకరణ మారవది. ఉరోమండల మేడవది. 
నితంబ కరణ మెనిమిదవది. కరివాస్తము తొమ్మిదవది. కటిచ్చిన్నము 
పడవది. ఇట్లు కరణదథశమున వ ర్యాప్త్శాంగవోర మగును ఈ 
అంగవోరము భవ (వ్రియమని యిందు గలదు. వారోద్భునమని 
భరతుని మాట. అన్నియు వూరభవము లె, అన్నియు భవనియములె 
అయినను కొన్నిటి నట్లు చెప్పుట వాని విశివ్షతానూచనము, 

౬. భమ రః 

“కృత్వా నూప్పరపాదం తు తధాక్షి ప్తకమేవ చో 
కటిచ్చిన్నం చ్ కర్తవ్యం సూచీపాదం తధెవ చ 
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నితంబం కరిహ స్తం చాప్యురోమండలకం తధా 

కటిచ్చిన్నం తత శైవ భమరః నతు సంజ్హితః” ౬౬౫ 

కరిహసాభిధం తస్మాదురోమండల సం జ్ఞకం 

కటిచ్చిన్నం [తతః కుర్యాత్ భమరః సతు కీ ర్రితః] 

౬. (భమర ము, 

ఈ అంగపహోర లతణ శ్లోక (గంధమున (తుటిత 

మయినది. చివరి శ్లోకమున ఇరువది యతురములు మాతమున్న నవి, 
నాట్య వేదమున భరతుడు నికూవించిన భగిమ'రాంగహార లతుణ 
మిచట సౌకర్యమునక్తై ఘటితమయినది. 

నూపుర పాదము అక్షీ _ప్పకము కటిచ్చిన్నము సూచీపాదమః 
నితంబము గరివా సము ఉరోమండల కము క టచ్చిన్నము అను ఎని 

మిది కరణములు (భమరమను నంగ హారమున నుండును, కటిచ్చిన్న 

కరణము రెండు (పర్యాయములు (వపయోగింప వలసి యున్నది. 9 

కొన్ని అంగహారము లందు కొన్ని కరణములు శోభా సంపాదనము 
నృకె యావృ త్తీము లగును. 

మొదట నూసర పాదము పట్టి నూపరకరణ మొనింప 

వలెను శిరో బచేశమున అఆలపద్మమః కల ఛిన్నమను శరణము 

కూర్చవలెను ఈ ఛిన్నమునె పరిచ్చిన్న  మనుటయు గలదు, 

పరిచ్చిన్న కరణము కాక ఇచట కటెచ్చిన్న కరణ ముండ వలయుననుట 

పాశాంశీరమున  నున్నాది, వినుట సూచీపాభము నితంబము 

కరివాస్తము ఉరోమండలము కటిచ్చిన్న ము అనుకరణములు గూర్చ 

దగును. చివరికరణముల కూర్చు పూ ర్యాంగ హారములలో గూడ 

గలదు, 
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౭. ఆలీఢః 

విధాయ వ్యంసితం యత పృకుర్వీత నిరుట్టకం 
నూపురం వామతోఒలాతాక్షి ప్పకే తు తతోన్యతః 

ఉఊఉరోమండలకాభిఖ్యం కరిహ_న్తనమాహ్వయా ౬.2౭౧ 

కటిచ్చిన్నం చ యతా9యమాలీఢః పరికీర్రితః 

౭. ఆలీఢ ము. 

దీనిలో వ్యంసితము, నికుట్టకము, నూపుర పాదిక్క, అలాతము 

ఆకీపృకము, ఉరోమండలము, గరివాస్తము, గటిచ్చిన్నము అను 
కరణాప్టక ముండును. ఆలీథ స్థానకమున నుండి ఎత్సమునందు వాస్త 
ములను శేచిక మొనర్చి ఊరన్హ్యాధో విప్రకీర్ణములనుగా జేయుట 
యను వ్యంసికకరణమును (సధమముగా కూర్పవలెను. ఛావాశీర్ష 
మున వాస్తముల నికుట్టిక _మొనరించుటయను నిక్తుట్టితకరణ 
మాచరింపవలెను. వామభాగమున నూఫురపాదిక కూర్చవనలెను. 

దథఖ్నీణపాదమున అలాతము అఆవ్షీప ము నాచరింప వలెను. నీమ్మట 
పూర్వమువలె ఉరోమండల కరిహస్త కటిచ్చిన్న ములను కూర్చునది. 
ఇట్టిదిది ఆలీఢాంగహారమగును. ఉరోమండలాది కరణ ఠగయమంత 
ముగ నియతముగానున్న ది, 

౮. మతా (క్రీడః 

(భమరాన్నూూపురం తస్తాద్భుజంగ తాసితాభిధం 

అంగేన దక్షిణేనై వ తతో వై శాఖరేచితం 

ఆక్షి ప్రకమధాచ్చిన్నం వామేన భృమరాభిధం 

యతోరోమండలం కుర్యాన్నితంబం కరిహ స్తకం ౬ 8 ౫ 

కటిచ్చిన్నం చ సం పోోక్షో మతా (కీడో హరసి్య్రియ।ః 

రా మత్తాక్రీడ ము. 

వార(ియ మగు నీ మత్తాక్రిడాంగహారమున పదునొకండు 
కరణములున్నవి. (భమరము, నూఫురపాదిక, భుజంగ తాసితము 
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వె కాఖనేచితము, ఆక్షీపృకము, ఆచ్చినము, భగీమరము, ఉరో 
మండలము, నితంబము, కరివాస్త ము, కటిచ్చిన్నము నని. మొదటగా 
(తికము నువలిత మొనరించి (భమరక కరణ మాచరింపవలెను. 
అనంతరము నూపురకరణము కను టు కుంచిత పాదము కల భుజంగ 
తాిసితీము నొనరింపవతెను, పిమ్మట దశ్నీణ పాదముననేె వై శాఖ 
"రచిత మాచరించునది. ఆవ్షీప్తవాస్త పాదము కల అఆశ్నీప్త కరణ 
మాచరింప వలెను. అనంతరము ఆచ్చిన్నము. పిమ్మట వామ 
భాగమున [(భమరకము కూర్ప్చునడి. ఇది బాహ్యా భోమరకము, 
అనంతరము వెనుకటి వలె ఉరోమండల నితంబ కరివాస, కటిచ్చిన్న 
కరణములు కూర్చునది. కాగా నిది మ త్తాకిజాంగపహోర మగును. 
ఇది పోరవీి యాంగ హోరము, 

జల ౯. అప సరి తః 

కమతుుర్యాదవకాంంతం వ్యంసిత్ న కర([కియాం 

కేవలం కరిహస్తార్హనూచివి క్ష ప్పకాన్యధ 

కటిచ్చిన్నాభిదానోరూద్వ్య్భృ త్తమాక్షి ప్రనామకం 
కరిహ స్తం కటిచ్చిన్నమపనర్చితనామకః ౬ఒరాం 

౯, అప సరి త ము. 

ఈ అంగహారమున అపకాంతము వ్యంసిత ము కరివాస్తము 
అర్ధసూచి విషీప్తము కటిచ్చిన్నము ఊరూద్వృత్త ము అశ్నీప్తము 
కరివాస్తము గటిచ్చిన్నము అను పదికరణము లున్నవి. వీనినన్నిటిని 
(క్రమముగా నీ యంగవోరగమున కూర్చనలెను. ఊరువలన మప[కాంత 
(క్రమము కల అవశాంత కరణము మొదట, ఆలీఢస్థానకమున 
నుండు, వ్యంసిత కరణ మమునరదగును గాని వ్యంసీత కరణము నుండి 

కర్మక్రియనే [గహింపవలెనని “కేవల” పదమున గోచరించును కరముల 
(కీయ కరక్రియ. రెండుపాస్తములను వతేము నందు కూర్చుట వ్యంసి 
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తము నందున్నది డా?నే .బుుుదు (గహింజవలెను. విమ్ముట కలి 

హస్తకం ణము, ఉడవ్మీ శ మని ధరతుడన్న. దానికి కఠిహాస్తమ! యె 

భాపము, భా హం ము వో త మె యు వరు (పో ద్వేస్ప్న ట్రం మా 

నుట కరిహస్త కరణ ఒశులఆములో నున్నది. అసంగీరము శిరో 

 జేశమున అలపద్శముకల అర్థసూచీకరణము వాస్పృపాద విత్తేపము 

శల విటీప్పకరణము, కటిచ్చిన్న కరణము ఉమాద్య ఎర్, శరణము 

కూర్చవలెను. భరతుడు నామైక (గవాణమున ఉడ్భృత్సీ పదమునె 

నివావీంచెను. అది యూహాద్య్భ్భతేముని అభినవుడనుటను జాయపతి 

(గహీం చను. విమ్మట అవ్నీప్త కరివాస్త కటిచ్చిన్న కరణములు 

కరార్చవలెను. అప్పూడిది అపసర్పితాంగహార మగును. దీనిలో 

కరిస్తము కటిచ్చిన్న ము మజుల మజిల అవృత్తే నుగుట విశిస్ల 

సౌందర్య సంపాదకము. 

౧౦. మదాద్విలసి తః 

మదసలితమ తలి తలసంస్ఫోటితాని చేత్ 
ర విధు 

గుంభేన తిిచతుః కృత్వా పంచకృత్వాధవా పునః 

విదధీత నికుటోరూద్వ్య్భృతాఖ్యే కరిహ స్తకం 
(ఎ) అనీ పో 

కటిచ్చిన్నం నమాఖ్యాతో మదాద్విలసిత న్తదా 
జా 

గాం, మదాద్విలసిత ము, 

మదాద్విలసితమని యిందున్నది. ఇది మదవిలసితము. 

దీనిలో నీకరణమిలున్నవి. మదస్థభితేము మ _త్తల్లి శీలసంస్ఫోటితేము 

నికుట్టము ఊరూద్వ్భృ త్తేము కరివా స్తము కటిచ్చిన్నము, అని కరణ 

స ప్త మిట్లు నిర్దిష్ట మయినది. కాని ముదటీ కరణములను (శరా 

వృ లిగా నొనరివగా (శ్రయోదశకరణము లగును. నాలుగు పర్యా 

యము లొనరింపగా పోడశకరణము  లుండును. “పంచనృత్వః౫ 
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అయిదు పర్యాయము లావృ_త్తేము జేయగా ద్యావింశ తీ కరణము 

అగును, కరణస సకముసకు (తిరావృ డ్రి యొనర్చిగా నిరువది యొకటి 

కరణ సంఖ్యయ గట జఖివపిభారతి సూచించినడి. చతుః పంచళృత్యః 

ఆవ్న తిని అభినవుకు సూచింపలేదు, మొదటిమూడు మూడుప ర్యా. 

యము లావృ_త్తీములగుట యాచిత్య పాొ_ప్తము కావచ్చును. నాట్య 

తశేదములో భరముని లతుణ మో విధముగా నున్నది, 

“దేలై కరః (పచలి టే; స్వసికాపస్ఫ్మ్నతేః పద్ ః 

అంచ్చితే ర్వల్నిలేర్య సః తల సంఘట్టి కైస్సఢా 

నికుట్టితం చ కర్కవ్యమూయాద్య్భ్భత్మం తదైవ చ 

కరివాస్తం కటిచ్చిన్నం మదాద్విలసి తే భవేత్ ”) 

ఈ శ్లోకముల భావము సభినవ గుషుడీ విధముగ నిరూ 

ఏం వెను. దోలై కరః అనుటచే మదస్థలిత కరణము సూచితముం 

సని, కాపస్ఫ్ట్నగః సుద? అనుటచే మత్తల్లి కరణము సనూచితము. 

తల సంనుట్టితైః అనుటచే తలసంస్ఫోటిత కరణము సూచితము. 

వలితెర_ సః అనుటచే నీ మూడు కరణములు బహూువిధ చిత్ర 
ఇయ కి 

గుంసములు గలవని సూచితము. అనంతరము నికుట్టకాది కరణ 

చతుమృ(ప యోగ మావశ్యకము. ఇచట కొంద రీవిధముగా నందురు 

వోలాది గరణములు మూాడింటికిని మూడు వర్యాసములావృటల్సి 

యుండగా నీ అంగహారమున తఎయూదళ కరణము లుండును. అని. 

మరికోందరు కరణ సస్కకమునకును మూడానృత్తులు కూర్చగా వః 

వింశతి కరణము లగును. అని. 

మొదటి మూడు కరణములను భరతుడు సూచించుటలో 

“దోలె 5 కమరైః సస్మికాపస్ఫ్టతేః పదై 8 తేలసంఘుట్టితెః” అని 

బహువచనము కూర్చినందున, బవాుపచనతోోపపత్సీ క మూటి, 
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అనాది 

నంగీకరింపవ అెను గావున నాలు గయిదు స ర్యాయములని యంగీక్ల 

రింప నవసరము లేదు. కావున ఆద్యకరణ త యమునకు (తి రానృత్సి 

యౌచిళ్య లభ్య మగును, అంతిమ కరణ చతుమ్మ-మున శానృత్తి 

సూచించుటలో నిటి యా చిత్యము కానరాదు. 

నాలు గయిదు పర్యాయము లావృత్రి చెప్పినను వైరు 

ధ్యము లేదని భావించెను. స_ప్పకమునకు (త్రిరాన్ఫ తి యు్లి సంగ 

తము కాదని జాయ భావించి యుండును, 

వ్ని నావ ర్తింప జేసి (వయోగించుటలో దృశ్య మనోవారత 

సంభావనీయము, నాట్యవిత్సహృద యులు (ప్రమాణము, ఇట్టి (పయోగ 

మెట్టుండునో భావుకులు భావింపవలసి యున్నది. 

మదస్థలిశము, మదస్థలితము, మత్తీల్లి మ_్తల్లి, తలసం 

ఘట్టితము తలసంఘట్టితము, మదస్థలితము మ_త్తీల్లి తలసంభుట్టితము 

నికుట్టితాది చతుష్టయము, 

మదస్థలిత మె మూడు ప ర్యాయములు మ _త్తల్లియే మూడు 
వ ర్యాయములు, తల సంఘట్టితమె సూడు పర్యాయములు “యా 

గించినచో గలుగు భావమును మూడిటిని మూడు పర్యాయము 

లావ త్తే మొనరించుటలోని భావమును వరిశీలించుట బాగుండును. 

స_్తకము తిరావృ త్రీ మయినపుడు మూడు స ర్యాయనులు మదవిల 

సితము (పయోగించినారన్న భావము వేరొక భావ ముదయింప 
"జేయుట యుక్రమగును, సరము మదవిలసిత వుయినను విలసిక 

ముగా నుండుట యుచితము, ఇంత వా్రాయగా జాయపతి భావము 

(వాసి నట్టయినది. 

| 
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౧౧, వి దు ద్భా ౦ తః 

అర్హసూచి భవేద్వామే విద్యుద్భాాంతం తు దక్షిణే ౯౮౫ 

వ్యత్యాసేన పున ర్వంద్వ మేతచ్చిన్నమతః పరం 

వామే ఒతి కాంతమాద ధ్యాల్లతావృ+ చ్చికనంజ్ఞకం 

కటిచ్చిన్నం చ య్యతతాయం విద్యుద్భాంతః (పకీర్పితః 

౧౧. విద్యు ద్భాాంత ము, 

అర్హసూచి విద్యు,ద్భాంత ము. అర్థసూచి. విద్యు, ద్భాంతము 

పరిచ్చిన్న ము అతి కాంతము ల తావృ్ఫ శ్చికము కటిచ్చిన్నము అను 

ఎనిమిది కరణముల కలయిక యూ యంగహోరమున గలదు. మొదటి 

రెండును వామదత్స. వృత్తులుగా నావృ_త్తము లయినవి. పరిగణన 

ములో ఆవృ_్రములతో కూడుకొనిన పరిగణనమె సం(ప్రదాయ 
ధర్మము, 

ఇందు (పధమమున అర్హసూచీ కరణము వామూాంగ 

వ యోజ్యము దశ్నీణ భాగమున విద్యు(చ్భాంత కరణము వయో 

జ్యము. మజుల నీ శెండిటిని అంగ విపర్యయమున (పయోగింప 

వలెను, అనగా, దతణమున అర్ధసూ చ్చి, వామమున విద్యు(ద్భాంతము 

(ప్రయోజ్యమగును. పిమ్మట వై శాఖస్థానకమున కటీ చేశమున పల్లవ 
వా_స్తఘు లుంచి ఛిన్న కరణము (పయోగింపవలెను. అనంతర మతి 

ైకాంత్మక్రమ మొనరించి ల తావృశ్చికకరణ మాచరింప వలెను. 

తుదకు కటిచ్చిన్న కరణము నాచరించునది. అప్పుడది విద్యు(ద్భాంత 

౧౨. వె శాఖ రేచితః 
యెలా 

అంగద్వయేన వై శాఖరేచితం యత నూప్పరం 

భుజంగత్రాసితోన్మ త్తే మండలన్వ స్తికాభిధం ౬౯ాం 
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నికుట్టకఠ తతః కుర్యాదూరూద్వ త్తముతః పరం 

అక్షి పకొాహ్వయం పళ్చాదురోమండఅసంజ్ల కం 

కరిహ_్తకటిచ్చిన్నే సోయం వె శాఖరేచితః 

౧౨. వై శాఖ రే చిత ము. 

ఈ వై శాఖ రేచితాంగహారము నందీ కరణములు సలవు, 

వై శాఖ శేచితకరణము నూపుర పాదము భుజంగ తాసితము ఉన్మత్త 

కరణము మండల స్వస్తి కము నికట్టకము ఊ హాద్వ్భృత్తే ముఆశీ స్తకము 
ఉరోమండలము శరిహస్తము కటిచ్చిన్నము. అని వీకాదశ కరణము 
ఆుండవ లను. వీని యోజన మో విధముగ నుండును. అంగద గయసున 

వైశాఖ చిత కరణమును పిధమముగా (పయోగింపవలెను, ఈ 
యంశమును జెస్పుటశె భరతు డీ శ్లోకము (వాసెను, 

“ రేరతౌః సవాగా తే)ణ హ్యాపవిద్దా కరీ యదా 

ఫునన్తేనై వ బేశేన గా(తేమున్న మ్య శేచయేత్ . ౫ 

. ఈ న్లోకమువే వె శాఖశేచిత్ కరణము అంగద్యయమున (ప్రయోఖ్య 
తుని చెప్పినట్టయినదని యభినవ భారతి యనినది. త త్పా రార్ట్రమున 

పతి లిఖంచెను. అపవిద్ధగరములు గాతిముతో ళీచితము 
an అను భోవము కల పూ శ్వార్థము పహస్తపాద శేచనము కల 
నై శాఖ శేచిత కరణమును సూచించును. నుటల నా విధముననె 
యొనర్శి 7 (తమున్న మితము చేని రేచ్రన మొనర్స్పదగు నను నుత 

రాక్ష భానము, అంగదగయమున గాత్ర ము శేచిత  సుగైటను 

సూచించును, ఈ భావము సర్వము “ అంగద్వ యేన వై శాఖ చేచితం)) 
అను పడద్య్వయమున నిందు సూచిత మయినది. ఆనంతరము 
(తికవలనము ల తాచేచితక వాస సృములు కల రూఫరోర్య పాడ 

కరణమును కూర్చవలెను, కుంచిత పాద రూపమయిన భుజంగ 
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(తాసితము కూర్చ వలెను, పిమ్మట ఉన్నత కరణ ప్రయాగ 
మావశ్యకము. ఇది శేచిత పదమున భరతోకి,లో సూచితమయినది. 
పిమ్మట మండల సగస్తిక్ర కరణ మావశళ్యకము. ఇది మండల పదముననేె 

నిరుక్క మయినది, పిమ్మట నికుట్టకము ఊరూద్వ్భృత్నము అవ్షీప్తకము 
ఉరోమండలము కరిహాస ము క టిచ్చిన్నము అనుకరణములను కూర్చు 

జనును. ఇట్టది వె శాఖ రేచితాంగవోర మయినది. 

౧౩. సూచ్చివి ద్గః 

కృత్వార్థనూచివిక్షి ప్పమావ రం చ తతః పఠం 

కుర్యాన్నితంబవర్ద్యాని పర్య స్తోకాని షట్క మాత్ ౬౯౫ 

నికుటాదీని య(తాయం నూచివిదః పకీ రితః 
టు ® అవి 

౧౩. సూచివిద్ధము, 

దీసిలో అర్హనూచి వికీ ప్తము ఆవ_ర్తకరణము నికుట్టకము 
ఊరాడ్య త్రము ఆతశ్నీ ప్తము ఉరోమండలము కరిహ స్తము క టిచ్చి 
న్నము అను కరణనవక మున్నది. అలపల్ల వోవలశ్నీతేమయిన అర్థ 
సూచి కరణము (పథమమున (ప్రయోగింపదగును. వాస్త పాద విశ్నే 

పముకల విశ్రీపృకరణము రెండవదిగా (పయుక,ముకావతెను, కుంచిత 

పాడ ససారము (ఆ యోగ వశగహస్త ములు కల ఆవర్తకరణము 

మూడవది, అనంతరము పర్వప్తశాంగహారములో నిరూవితము 
లయిన వానిలో నికంబకరణ రహితముగా మిగిలిన ఆరు కరణములను, 

నికుట్ట్లాడికముగా పీయోగించునది. అనగా పర్యస్తక కరణము 

నందు తీలఫుష్పుము అపవిద్ధము వర్తితము నికుట్టకము ఊరాదర్భ త్రము 
ఆక్షీప్కను ఉరోమండలము నితంబము క రివాస్తము క టిచ్చిన్నము 

అను దశగరణము లుండగా నికుట కాదు లేడు కరణములు కాగా మధ్య 

లోనున్న నితంబ కరణమును విడువగా మిగిలిన వానిలో నారు కరణము 
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లను కూర్చువలెనని భావము, ఇన్ని కరణముల నిటిందు కూర్చగా 

నిది సూచివిదాంగహారమయినది. 

ఖీ ౧౪. అక్షి వ్రః 

నూపురం యత్య విక్షి ప్రమలాతాక్ష స్తకే భవేత్ 
ఉరోమండలకాభిఖ్యం నితంబం కరిహ _స్పకం 

కటిచ్చిన్నం చ కుర్వీత సోయమాక్షి ప్తకో మతః 

యత యత పునః శబ్దం కరణేఒ|_తాభ్యధాన్మునిః 400 

(వయోజ్యత్వం జగు స్తత, తస్యాధభి(పాయవేదినః 

ఇతి న్యాయేన విక్షిప్తాలాతకాక్ష_వ్రకాభిధం 

కరణ త్యియమ [తాపి ద్విః పృయోజ్యత్వమర్ల తి 

౧౪. అక్ష ప్త ము, 

ఈ కరణము లి. దున్నవి. నూఫరము, వీవీ స్త్పృము, అలా 

తము, అవ్నీప్తము, ఉరోమండలము, నితంబము, కరిసాస ము, 

కటిచ్చిన్నము ఇవి. యెనిమిది కరణములు. వీనిలో విశీప్పము, 

అలాతకము, ఆక్షీ ప్పకము అను మూడు కరణములను వరల నిరూ 
వించుటను జాయపతి చెప్పినందున మొత్తము పదునొకండు కరణము 
లిందున్న ట్లగును, 

త)కవణనము కల నూఫర గరణము పథము పయో 

జ్యము. హ_స్తపొద విశ్నేపము కల విక్షీ ప్తము రెండవది. అలాతగము 
మూడవది. కిన్ముట ఆనీ పక కరణ మొనరింపవలెను. అనంశీరము 

ఉరోమండము నితంబము కరిహస్తము కటిచ్చిన్నము అను కరణము 
లను పూర్వము వలె కూర్చదగును. “య(క్రయ్మత పునర్షహణం 
తత)శతి కేచిత్ ద్విర్యోగ మూహుుఃి భరతుని లవణ వాగ్యము 
లలో నెచట చేని *పునః;పునఃొ అని యుండునేని అచట నున్న వానిని 
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రెండుప ర్యాయములు పయోగింపదగునని కొందరనిరి. అని అభి 
నవభారతి నూచించినది, అడి అన్యమత మని అభినవుడు అనెను, 
దానినభిమానించిన జాయ సేనాపతి తడాదరమున నిచటి లతణము 

సుపరిమ్మృతము చేసెను, 

ఈ అంగహారమునకు లక్షణము చెప్పు భరతో కిలో 

“వికీ పాలాత శే పున; పున రాథ్ని ప్తకం కుర్యాత్?) అని యున్నది. 

ఇచట వికీ పాలాతకములకు పునః యున్నది. ఆశీ ప్పకమునకు పునః 

యున్న డి. కావున “వయే కరణమున ముని ఫునః శబ్దమును (ప్రయో 
గింశానే ఆచట నా కరణమునకు సువః (ప యోజ్యత్వము కలదని 

భర తాభిపోయవిదు లనిరి.”” అని జాయశేనాపతి (వాసెను. ఈ 

న్యాయము ననుసరించి విశ్షీప్తా లాత కాకీ ప్రకములను కరణ 

(తయము ద్విః ప్రయోగము పొందదగి యున్నది, పునః పియు క్ర 
ములగుటలో నవి యున్న స్థలముననె పున? (పయు క్షములగుటను 

శ్రావింపవచ్చును, ఇది అధీ పొంగ హారము. 

పునః శబ్బప యోగమున లభించు విశేపార్లమును అభినవుడు 

సూచించినాడు, కాని అది అన్యమతమనెనె కాని స్వాళీష్ట మతముగ 

భావించి నట్టు తోచదు. భరతోకి, గూఢార్గముల నభినవుడు నిరూ 

వించును. ఇచటి యీ “పునః పునః * స్వార స్యవిషయమున నాతని 

భావ మిళ్లు యుండునా?. 

౧౫. పార్శ్వ స్వస్తి క్; 

దిక్చ్వాస్తికాఖ్యమేశకేన పార్మే్వేనార్డనికుట్టకం 

అన్వేనేతద్యయం భూయో విదధ్యాదపవిదకం ౭0౫ 
౧ 0 

ఊరూద్వ్యృ త్తాఖ్యమాక్షి ప్తం నితందిం కరిహ స్తకం 

కటిచ్చిన్నం చ య తష పొర్గ వన్వ స్తిక ఇమ్యతే 



vy నృ త్తరత్నావలీ 

౧౫. పార్శ్వుస్వ స్తికము 

దీనిలో దిక్సస్పి న ము అర్థ నికుట్టకము, మరల డిక్ససి కము 
అర్హనికుట్టకము అపవ్విము. ఊరూ. గృల్మేము ఆశీ పము, నిశంబము 
కరవాస్తమున కటిచ్చిన్నము నను పది కరణములు కలవు. వీనియోజన 

మో వధముగా నున్నది. మువట దిక్వస్తి కము బ)యోగింప్రద గును 
న wt ‘6 mons wp) ' ల 2 అ దీని విషయమున భరతుడు “ వా ర్భ్వేతు స్వన్వక్ 0 టా అనెను, 

పార్ళ్యము లందును అగ భాగమునను స్వస్పికర చనము గల దిక్స్యస్తు 
కము (గావ్యామని అభినవభారతి ఆ కరణమునీ జూయ నిళభూపిం ఇను, 

ఈ కరణ కరణానంతన మేకాంగమున అర్దనిణుట్టక కరణ మాచ 
రింపవ లెను. “ కార్యంత్వధ నికుట్టక ౦” అని భరతుడు. గెండవ పార 
మునకు నీ విధి చెప్పుబచే నొక సార్భ్యమున బావా శీర్ణమున అంచిత 
హస్తముంచుట యను అర్ధ వికుట్టక మిచట (గావ్యాము. మణల నన్య 

పార్య్యమున గూడ నీ దయను నాచరింప వలెను, అనగా మటల 
గ ॥ ర జం ' దిక్స్వస్కీక మాచరించి ద్వితీయ పార్మ్యమున అర్హనిఃట్టక కరణము 

నాయోజింపప లెను, అనంతర గుబవీర్లక రణము కూర్పునదిం కరము 
నావర్వింప జేయుట యిందుందును, విమ్నుట నింజే శుకతుండ హస్తా 
వర్తనమును కూర్చదగును, ఇది యర్ధసిదము. అసంతరము వాస్త 
పాదాన్నేసము కల అశ్రీప, కరణము కర్వన్యము. ఇకపూర్యము వె 
నితంబను కరివాన్మము గటిహస్తమునను కరణ తఏయమును కూర్చ 

“గాగ 4 ఖో వలెను. ఇట్టిదిది సార్యస్వస్తి కాయను నంగహోర మగును, 

౧౬. ఆచ్చురి తః 

నూపురభ్యమరాభిఖ్యే వ్యంసితాహ్య మలాతకం 
నితంబ మధ సూద్యాఖ్యం కరిహస్తాహ్యయం తతః 

కటిచ్చిన్నం చ యత స్యాద్ద్వయ మాచ్చురితః స్మృతః శణర 
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౧౬. ఆచ్చురి తము. 

ఈ అచ్చురితాంగహారము నం దీ కరణములున్న వి. 
నూ సరము భమరము వంసి తేను అలాతీకము నితేంబము సూచీ 

గరణసు కరివా స్తము కటిచ్చిన్న మునని. ఈ కర ణాష్టకమును యథా 

కీమముగా నిందు కూర్చవ లెను. మొదట నూపురకరణ మాచరించి 
త్రికపరివ రృన మొనరింపవలెను, ఇ ట్లనుటచే [భమరకరణ మాచ 
రింపవతెనని భావము, విమ్మట వ్యంసిత కరణము, న్యంసిత వాస్త 
మున (తికమునే నివ్రర్తింప జేయుట యిందలి కార్యము. (త్రికమునే 
అనుటచే నితంబమునని భావము. పిమ్మట అలాతీకరణను నితంబ 
కరణ మావశ్య కము, అనంత రము సూచికరణము, తుడకు శ్రరివా 

స్తము కటిచ్చిన్న మను ద్వయము నుంతగా నిది అచ్చు తాంగవోర 

మయినది, 

ఇంతవజకు నిరూకితము లయిన ఈ పదునారు అంగ 

హారములు చతుర (శ తాలమానమున నుండునవి యని పరి(గావ్యాము, 

ఇటుపై (త్యశ్రతాలమానమున నుండు పోడ శ్రాంగవోరములను 
నిరావీంపవలసి యున్నది. గతినుండలాడి పరివృ త్తి కేచితాంతము 
లయిన యంగవహోరములు గ్య శ్రమానమున నుండును, ౧౭ మొదలు 
ఏ_౨ వణకు రెండవవిభాగమని పరిగావ్యాము. 

౧కి. గ తినుండ లః 

మండలసన్వ స్తికం పూర్వం నివేళోన్మ తకే తతః 
లీ ae. 

ఊద్దట్లితకమ త్రల్యాక్ష పోరోమండలాన్యధ 
బుడు బానో వాల 

కటిచ్చిన్నం చ కుర్వీత యతా9యం గతిమండ ఆః 

౧౭8౨ గతిమ౦0డ లము, 

గతిముండలాంగహారమున  నెనిమిది కరణము లున్నవి. 
మండల స్వ _స్తికము ని వేశకరణము ఉన్న త్తీకము ఉగ్దట్టితకము మ _శ్తేల్లి 



VY. నృత రత్నావలీ 
అబల 

ఆవ్షీ_ప్తము ఉరోమండలము కటిచ్చిన్నమునని పిధమముగా మ.డల 
స్వ_స్రెక కరణ మాచరింపవలెను. ఇది వక దేశ (గహణమున మా డల 
మని భరత గృహీతమయినది. దీనిని మండలస్థానకమున నుండి 
యాచరింపవలెను. ఈ స్థానక సన్ని వేశముననె నివేళ కరణ మాచ 
రింప దగును. మండల స్థానకముననె రెండు కరణములు సూచిచము 
లయిననన్న అభినవభావ మిందు విశదమయినది. అనంతరము ఉన్న 
_త్తీకరణము కూర్పవలెను ఇది *వాసాచేచితొ” అనుటవే నూచి 
తమ. విమ్ముట పాదోద్దట్టనము గల ఉద్భట్టేత్ కరణ మావశ్యగము, 
దాననే మ_ర్తల్లి కరణమును తుదకు ఆశ్నీ సము ఉరోమండలము 
కటిచ్చిన్నము లను కరణతి)క ముండును, ఇట్టు కర శాప్టకము కల 
యిది గతిమండలాంగపోర మగును, మండలస్థానగ సన్ని వే 
మున్నందున గతివండల మయినది. 

౧౮. విష్క్క 0౦ భః 

కృత్యా నికుట్టితం యత నికుంచిత మధాంచితం 

ద్వయమంగద్వయేనై వ కృత్వోరూద్వ త్తమాచరేశ్ 3౧౫ 

పశ్చాదర్గనికుటకాఖ్యం భుజంగ తాసితం తతః ధి ట్ 

క్రీం చాతి? కరణే హస్తా చతుర్భిః కరల్లైర్యుతా 

తదైవ భఇమణేనాధ ఛిన్నాముభయతః కటిం 

కరిహ స్తం కటిచ్చిన్నం నవిష్క ం౦భః ప్రకీర్తితః 

౧౮. విష్క ౦భ ము. 

ఈ యంగహోరములో నీ కరణము లున్నవి. నికుట్టితము 
కుంచితము, అంచితము, మలుట కుంచితము అంచితము ఊారూద్య్భ 

_త్తేము అర్హనికుట్టకము భుజంగ తొసితము, (భమరకము, శన ము, 
కరివా స్తము, కటిచ్చిన్నము నని పం(ోండు కరణములు ఇది వివ్మం 

ఛాంగ హారము. ఇందు వీని యోజన రీతి యిట్లుండును. విధము 
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ముగా నికుట్టిక కరణ మొనరింపవలెను. వా స్తములు పర్యాయము న 
ను బ్వేస్టి తము లగుట, పాదములు నికుట్టిత ములగుటగా భరత వాక్కు. 
తరువాత్ నికుంచితకరణము కుంచితే కరణము (ప యోజ్యము, ఈ 

కరణద్యయము ోకుంచితౌఅంచిలౌ” అను భరత పదములవే సూచి 
శము లయినవి. వా_స్తపాదములు కుంచితీము లంచితీములు కావలెనని 

భానము. ఈ రెండు కరణములను అంగ ద్యయమున, ప ర్యాయమున 

(పయోగింపవలసి యున్నది. వృశ్చిక చరణము కూర్చి, కరమును 

వార్మ మున నికుంచిత మొనరించి, నాన్నాగమున దతపా స్త ముం 
చుట నిక్షుంచితీ కరణములో కలదు. అంచిత కరణములో, స్వస్తిక 
చరణములు కూర్చి, దశ్చీణవా_స్తము కరిపా_స్తముగ కూర్చి చాను 
హస్తమును వశః స్థానమున కూర్చగా ఆ వా స్తమె. వ్యావృ_త్తేము 
పరినృ_త్తీము కాగా నది నాసికాాగమున నుండగా గలుగు రమ్యత 
యున్నది, ఇస్తే రెండు కరణముల ననుసంథధానించి ఊరూద్వర్భ త్తే 

మాచరింపవలెను, అనంతర మర్ధనికు ట్టకము భుజంగ తాసిత కరణ 
మావశ్యకము ఇచటి యర్ధ నికుట్టకము “చతుర్యశం కరం కృత్యా 
పాజేన చ నికట్టకం”” అను వాగ్యమున సూచితేము. అనంతీకము 
భుజంగ కసిగ మాచరణేయము. ఇచటి భుజంగ(తాసిత కరణము 
నందు హస్తములు నాలుగు విధానములణతో కూడుకొని యుండును. 

అభినవగుస్తుడు, “భుజంగ తా్రసితం చతుర్విధం. అ(త వవ శాగేణ 
వా స్తపయోగ మను క్షం నిరూపయతి.” అని సూచిం ఇను. భరథో 
_క్రీలో “భుజంగ (కాసితం చవ కరం చో జ్వేస్టీతం పున” అని 
యున్నది. ఇందలి “వవ” కారమున అను క్త నుయిన హూ_స్తప9)యో 
«ము నిరూవీత మగును, “కరం వో జ్వేష్టీతం సుని” “కరము మజల 

ఉ బ్వేష్టిళము కావ లెను.” అనుటనే నిది సిద్ధమగును. భుజంగ తొసి 
కరణములో వా_స్తములను ఉ ద్వేష్టితములు నొనర్వగా నీ కరణము 
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శాలుగు స్వరూప విశేషములు కలదగును. ఆ యంశమునే జాయపతి 
యిందు నిరూపించెను. ఈ కరణసవముకాలమున భోమరక కరణ 

మొనరింప వలెను. పిమ్మట ఉభాయాంగ (పయోగమున శాన్న (తిక 

మాచరింపవలెను. *ోఉభయతః కటింఛిన్నం కుర్యాత్ ”  అటునిటు 
(తికవివర్తన ముండగా కటిమధ్య వలనము కలుగును. గావున ఛిన్న 

కరణము సిద్ధమగును. అనంతరము కరివా_స్థము క టిచ్చిన్న ము నాచ 
రించునది. ఇట్లీ కర ణాచరణమున నిది విష్కం భాం గహార మయినది. 

౧౯ పరా వృ తః 

జనితం సవ్యతః కుర్యాత్ శకటాస్య మలాతకం తవం 

భ్రమరం కరిహస్టం తు గండం కరని కుట్టితం 
కటిచ్చిన్నే చ యతా9యం పరావృ త్తః (వకీ ర్హితః 

౧౯ పరా వృ త్త ము, 

జనితనరణము శకటాస్యము అలాతకము (భమగము. గలి 
వాస్తము కటిచ్చిన్నము అను నారు గరణములున్న వి. (పథమముగా 
జనిత కరణము కూర్చనవతెను. ఒకకిర మురమునందు మరియికటి 
పీలంటితముగను పాదము తీలా(గసంస్థితేము కాగా జనిగ క్షరణమనుట 
స్పష్టము. ళం అద్యంతు జఫిశం *” అని భరతోకి, ఇచటి అద్యళబ్దము 
దశ్నీ కాంగ ప) యోజ్యత్వము చెప్పూనని అభినవభారతి ఇందు 
ల సన్యతః *” అనుట తదామోదము. దశ్నీణ పొదమున జనిత కరణ 
మొనరించి యొక పాదమును (పసారితేము కావింపవలెను. ఇ ట్లును 
టే శకటాస్యకరణ (ప్రయోగము సూచితము, అనంతర మలాగక 
కరణాను (భమర కరణము కూర్చదగును, సీమ్ముట కరిహస్థ కరణము, 

కరిహాస్తములోని కరము గండమున నిక్షట్టితము కావలె ననుటగు 
గండం కరనికుట్టిత .? అని యున్నది. తుదకు గరి ద్చిన్న గక రణము. 
ఇట్లిది పరావృత్తే క రణవుయినది, 
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శిం. ఆప వి ద్దః 

ఆవవిదాభిధాత్సూచివిదం కృత్వా తతః కరః 
ధా థి 

ఉ ద్వేష్ట్యాబద్ధయా చార్యా [తిక్యభమణమాచరేళ్ 

ఊరాద్వ్య్భ్భ త్తమనేనైవ కృతో్వోరోమండలం తతః 3-9౫ 

కటిచ్చిన్నం చ కుర్వీత య తాయ మపవిద్దకః 

౨౦. ఆపవిద్దక ము. 

దీనిలో అపవిద్ధకర ణము సూచీపిస్ధన రణము. ఉ ట్వేన్టీత 

కరణము ఉరోమండలగరణము కటిచ్చిన్న కరణము సను క్రగణపం చక 

మాచరింపవ లెను. శుకతు( డహస_ నాం స గగన? శీ ణారుప్భస సన 

పసరింపజేసి వామహాస్తృవమును నతన న వుంంంా.. నొనరించుటగు 

అపవిద్ధకరణవజను పంధమముగా పృడెరాగిం చు క, పొగనూదివే 

రెండ ప పాద మావిద్ధముశేయుట హా స్తములు TIN సోము eit 

కల సూచీవిద్ధకరణ మొనరించునది. ఇ రణల "మున గిం చిన 

నిమ్మకు ఉ ద్వేష్టిటిగరణమున బద్దయను నాదీ సిధొానమును Ul వలనో 

“మొన గించి ఉనో భమండట పూస సoh గజా ఆని Ge గిర 

మాచరింపనలెను. అనంతరము గటి, నం ముసగంవు వలెను, 

“అపవిస్ణా౬.౧గె ప హారశ్చ మ నగి యు |» CATE yD 

అని భరతోకి,. పయోాక్ల గీ అన్ ద్ధాంగ భో మను. గుర లప 

వలెనని దాని భావము. (వయోాకిలు (ఇరా గటుకు్కు మంచి 

ఏ దార్ధింసుల వ యినను స్వయముగా. అంగ) స్ విధానము ళు 

శక్ష్య ము కాదు. (బయ్ కాసలమున్న నె ని రు న్య ముగ పు ఈ 

కరణములలో నానావిభము లం యోని ములుగ అస్త నానితో మధ్య ర 

నముండును. రఃకర్భలు (భూ రలు నె జగ కర్ణ అందున. బట్టు ననా 

విశేవము లుండాను, న్బృణ్న సరూప గగ §ః ఏడు డుం యోజన ము fe 
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రింపగలఆడు. అచటి యంశమును గుర్రింపగలడు, అత త్త్యవదునకు 

చెప్పినను (ప్రయోజనము కలుగదు. అద్టివానికది (పయోగిం ప శక 

మును కాదు. త_త్త్వవిదుడు కానివానికి నిరావించుటయు కాని ఒని, 
గీత వాద్య లయ యని వా క్యా ర్లభేన మున యోాజస ముండును. 

యోజనము లతెన్నియో కలను సుశిశ్మీతుడగు లతణకారుడును 

వాక్యములకు (పతిపదము లతుణ మొనరింప శ క్తుడుకాడు, దీని యనం 

తరము దీనిని _ప్రయోగింప వచ్చును.” అని యెవేని జ్ఞసీతేము 
చేసినచో తన మనస్సంహీత మయిన మయోజసమునను అనునంహిత 
మొనర్భవచ్చును. ఇట్ట నియమములు కతిషయములు సూచితములె 
యయినవి. ఆసాం, 

ల్లో నిగ. మ తసలిత।। 
క 

కృత్వా మ త్తల్సి కుర్వీత గండసూచ్యధ లీనకం 
ఆపవిద౭ (దుతం పళ్ళా తలసంస్ఫోటితం తతః 

ఢా pr 

కరిహ సం కటిచ్చిన్నం మ తనలితనసంజ కే 
అందీ వాలి గ్రు యా 

౨౧. మత్తస్థలితము. 

ఇందు మల్లి కరణము గండసూచిలీవ కరణము అప 
విద్ధము తీలసంస్ఫోటితము కరిహా_స్తము కటిచ్చిన్నము నను కరణ 
స ప్తక మున్నది. పీధమమున వామ దక్షీణ పాదములవే నొనర్చ 
దగు మత్తల్లి కరణ మొనకింపనలెను. వినుట దకీణహా స్త మాన 
రింప జేసి గపోల(ప చేశమున కూర్చుటతో గండనూచి కరణ మొన 

రింప డగును. పిమ్మట సూచీపాదోన్న త మయిన వార్శగను కల 

సమ్యక్ నికుంచిత భూపమయిన లీనకరణ మూవళ్యకము, అనంతర 
ముపవిద్ధకరణ ముండదగును. ఈ యసవిద్ధగతనముననె వేగముగా 
తీల సం స్ఫోటిళ 'మొనర్ప్పవపను. అనంతీరము పూర్వమువ లె కర్రీ 
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వా స్తము కటిచ్చిన్నము అ.తిమున గూర్చదగును. అప్పుడది మత్త 
స్ట తాంగహార మగును, 

నిది. న భా9ంతః 

వికి ప్ప్తమంచితం గండనూచి గంగావతారణం 2౭80 

కమా త త్వార్గ సూ ద్యాఖ్యం దండపొదం చ వామతః 

చదురభమ రాభి ఖ్యే నూపురాక్షి ప్పనామనీ 

ఆర్హన్వస్తికనామాధ నితంబం కరిహ స్తకం 

ఉఊరోమండలకం యత కటిచ్చిన్నం సమాచరేత్ 

సంభాంతం కధయంత్యేతమంగహారం విదక్షణాః 88౫ 

శత. న౦ [భాంతము, 

ఇందు విశ్నీ_ప్పము అంచితము గండసూచి గంగావతరణము 

అర్జసూచి దండ పాదము చతురము భ్రమర కము నూపురము అన్నీ 

_ప్తము అర్జస్వ_స్తీకము నితంబము కరిహ_స్తకను. ఉరోమండలకము కటి 

చ్చిన్నము అను పదునైదు కరణములు కలవు, ఏని యోజన మో వధ 

ముగా నుండును. 

ప)ధమమున విథఖ్నీప్తకోరణ మొనరింప వలెను. ఇందు 

హస్త పాదములు విశ్నీప్తములగుట కలదు. హా_స్తపాదములు ముఖా 

నుగ ములుగా నుండవవెనని భరతీవచనము కలదు, దీనిచే అంచిత 

కరణము గండనూచి గంగావతరణము లను కరణములు సూచితీము 

లగును. నాసిశాగగిమున కరము వ్యావర్తన పరివర్తనములతో నుం 

డగా నంచితకరణ మగుటయు, పార్శ్వ్వము సూచీ పాదోన్న త మగుట 

యుండగా గండనూచి యగుటయు, పాదమూాన్ధ్యాంగులితీ ల గతమె 

వా నములు (శిప'తొకము లధోనుఖములైె యుండగా గంగావతేరణ 

మగుటయు నా యాలయణానుసారమున గు_ర్తింపవచ్చును. అనంతరము 

అర్జసూచి దండపాద కరణము లుండదగును. అవియు వామనూచీ 
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సవాకృత మ్మను భరశివచసమున సూచితీము లగుచున్నవి. ఈ రెం 

మతమును వామూంగముననె యొనర్న సగియుస్న వి, స్వుడు సవ్యహ_స్తము 

వతమున నుండును. ఇటు వప్పగా చనురకరణము నూచితీ మగును. 

చతురము తరువాత (భమగగరణము, (తిగము వలిగమగుటవే నిది 

సూదితము. అనంతరము నూఫర కరణము అటల్నీ పు కరణము వీిమ్ముట 

అర్ధస్వ స్తీకము, నితంచాది చతువ_ము, అనగా నితీంబము కరివా_స్థము 

ఉరోమండలము కటిచ్చిన్ని ము అనునవి పూర్వమువలె (ప్రయోాజ్య 

ములు కాగా నిది సం భాం తాంగ హార మయిసడి. 

౨3 ఆక్షి పరేచితః 

వై చ్మిత్యేణ హృరుర్వీత యత స్వ స్తికరేచితం 

ఉరోమండలకం పొర్శ్వనికుట్టిత కటీనమే 

ఘూర్హితం భ్రమరం సింహాకర్ణం వృళ్చికరేచితం 

సన్నతం పృష్టదిగ్యక్షఃపూర్వకం స్వ _స్తికం (త్రిధా 

నాగాపసర్చితం చేతి కరణాన్యం (ఘిహ నయో। #౪౦ 
ది 0 

రేచితన్వ న్తికావాభ్యామంచితాని తంయోదశ 

ఉఊళ్లేవయంత్యధాక్షి వ్రమూరూద్వ్యృత్తాద్వినాకృతం 

లలాటతిలకం ద౦డపక్షం తలవిలాసితం 

విద్యుద్భాాంతం గజకీ$డం నిశఘుంభితనితంబి శే 

విష్ణుక్రాంతాభిధానోరో మండలా ఖ్యే నితంబకం ux 

కరిహ స్తం కటిచ్చిన్నం యధాళోభం యధారుచి 

విదధీత యధాపృజ్ఞం సోయ మాక్షివ్రరేచితః 

శేచితొ స్వ స్తికౌ పాదావిత్యత వదతో మునేః 

ఊదిషం కరణం యద్య(దేచితం స్య సికాంచితం 
దటి ar 

పునరుత్రేపణం చేతి వదతోస్య మతాని తు ‘xo 

కరణాని సమతేపసమాయు కాని కాన్యపి 
EN ఎలి 
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౨8. ఆక్ష ప్రరేచితము. 

ఈ అలగి పోరు. కీర్ణము సంకీర్ణ ము విషయజబవాలము, 
పాదముల చేచితీ ము లయిన ప్పూము స్వస్తిక ము లయిన ప్రూడు విశ్లోషము 

వాందిన ప్పుడు మణుల చేచితీములు స్య స్పికముఆయిన పుడు శైవ 

ణము ఫొందిన స్పుడు కలుగు కరణములన్ని యు సిందుండును, అశు 

వా_ప్తములు రేచిశ ములు స్వ_స్తీకములు విశ్గిస్టములు "రేచితములు స స్వస్తి 

కములు ఉస్ట్ర ప్రయ లయినపవ్రాడు కలుగు కరణములన్నియు నిందు 

న్నవి. సామాన్యముగా నన్ని కరణము లందును హా_స్త్హ్తపాదముల 

శేచిత స్వస్తిక విధానము లుండును గావున నాయా కరణముల 
ప) రొకాగ యోగ్య తా నిర్ణయమున భావభేద ముండును. కానుననె 

అభినవగు ప్ప డొక విధముగా (ప యో జ్య కరణ నిర్ణయ మొనరింపగా 

సంగీతర త్నాకర కారుడు వేరొకవిధమున కరణ పరిగణనము వేసెను 

ఇది చూచి అదిచూచి తాను చూచినదిచూచి జాయ సేనాపతి 

శేరొక విధముగా కరణములను నిరూవీం చెను. అన్ని టిని చూచినవా 

శన్యవిథమున క్రరణకరణ మాబేశింప వచ్చును. ఇట్టి యవకాశము 

నీ యంగపహాోర మిచ్చుచున్న ది. ఇ బ్గన్యాన్య భావము లన్యాంగ హారము 

లందునుండునా? తండూప బేశమున నిశ్చిత భావుడయిన భరతు 
డంగజణోరను లందుండదగిన కరణములను *నామత; కరత తానే 

నిశేశించెను. భరతదర్శనము గుర్తించిన అభినవు డందుననే గోశ్రుతహా 

నాకోగుణః'” అనెను, అభినవ దర్శనమున భావితులయినవారి భావ 

ములును గలను. నృ త్తీవర్శనమున సం భావ్యములగువానిని నిశ్చయించి 

జూయనేనాపళణి యిందు నిబంధిం చెను, 

అభినవదర్శ సమున నిర్ణీతములయిన కరణములిం దీ. విధ 
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“wn 2 mw రో a ® సగ స్తిగ రేచితము. PY YR ము గక _సికము 
వు 

కటీసమము-ఘార్లి త ము-[భమరము 

వృశ్చిక రేచితము- పార్శ్యనికుట్టక ము-ఉరోమండలము 

సన్న తము-సింహా॥ ర్షి తము-నాగా పసర్చితము 

ఇంకను వై చిత యోగముస నింక కొన్ని కరణములు ఉండదగునని 
యభినవుడె యనెను, 

దండవతుము-లలాటతిలక ము--తీలవిలాసీతీము 

నిళుంభితము-విద్యు_ద్భాంత ముగ జక్రీడిము 
నితంబము- విష్ణు, శాం ము- ఊోరూద్వ ఇ తేను 
ఆశ్షీ _ప్రము-ఉరోమండలము-- క టిచ్చిన్న ము 

స్రధమవళ్లములో ద్యాదశ కరణము లున్నవి, ద్వితీయ నర్గములో 
ద్యాదశ కరణములున్నవి. (పథమ వర్షములో నత? స్వ_స్తికమును 
కొందరి థావమున నున్నదని అభినవగు పడు సూచించెను, 

జాయ సేనాపతి సూచనమున నీ కరణములున్నవి. 

న్వస్పిక రేచిత ము-ఉరోమండలము 
పార నికుట్లితము = టీసమము 

ఘూర్షిత ము-భమర కము 
సింహోకర్ద ము-వృళ్ళ్చిక శేచితము 

సన్న తేము-పృష్టస్వస్తి కము 

దిక్స్వ్యసీకమురానయః స్వస్ని కము 

సొపు సర్పితేము లాలా 

బ్ర ట్రిచట (పధమవర్గమున (త్రయోదశ విర ణములను నిగూ 
పీంచెను. మణుల అశ్షీప, శేచిశ విధానములు వాస్త పాదముల 
కుండుటను సంభావించి మరికొన్ని కరణములు నుండుట నిరూవిం చెను, 
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అవ్నీస్తము -- ఉరూద్వ్మృత్నేము 

లలాటతిలకము ఈ దండపతము 

తంవలాసిశీము -- విద్యు ద్భాంతీము 

గజ[కీడము - నిశుంభితము 
నితంబకము గా విష్ణు కా9ంతము 

ఉరోమండలగము -- నితంబగము 

కరివాస, ము -- క టిచ్చిన్న ము. 

ఈ ద్వితీయ వర్ల కరణములు పదునాలుగు కలవు. మొత్తము 

సస్తవింశతి కరణము లీ అంగవోరమున గలవు, ఈ కరణముల సన్ని 

"వేశమున జూాయపతి సం భావితే'చిత్యము సీ విధముగా గుర్తించునది. 

కరపాదముల "రేచిత స్వస్తిక విశేమముల వలనగలుగు వెచ్మిళత్యా 

నురోధమున నీ స్వసి, లేచిన తాది కరణములు కలుగును. ణారూ 

దర్భృత్హ్ ము లేకుండు౫ట్లుగా కరపాదముల అశ్షేపము శేచితములతో 
నుండునట్టు అఆఖ్నీప్త గరణ మొనరించి లలాటతిలకాదులను కూర్చ 

వలెను ఈ గరణముళలన్నియు శో భానునారమున అభీరుచ్యను 

సాఠమున నృతపజ్ఞానుసారమున కూర్సవలసి యున్నద. ఇట్టిదిది 

అఆథఖ్నీప్త లేచి తాంగ వోరమగును, . 

భరతముని ఇప్పుటలో “శేచితౌ స్వస్తిక వాదా శేచికౌ 

స్వసి కా కరా” అని యున్నది. కావున నేయే కరణము సేచితము 

స్వస్తి కాంచితమునై్నై యుద్లిష్ట మగునో యాయా కరణముల నాయో 

జింప దగునని గరణముల విషయమున అభ్యనుజ్ఞ సూచించుటచే నీ 

కరణములు ప) యోజ్యములుగా నిభూవీతీము లయినవి. “పునరు 

శ్రవణం ఇవ ేచినో. కేవ కారయేత్” కరపాదములకు మజల 

శేీచితములతో నుచ్రేపణ మొనరింపవలెనని భరతుడు సూచించుటచే 
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ట్ల 

సములే ప సమాయుకములగు మరికొన్ని గరణములను గూడ సీ 
అంగ హోరమున కూర్చవచ్చునని సూచితమయినది. అందువలన నిందు 
రెండవ వర్గమునకు సంబంధించిన క్రరణముణును నిరూవితములు. 

అభినవభారతిలో అభినవగుస్తు డీవిషయమున నిట్టి 
భావముల నావివ్మరిం వెను, 

వయే కరణమున కరములకు గాని పొదములకు గాని 
శేచిత స్వస్తిక సాహీత్యము కలదో అదియని యిచట గూడ నభ్యను 
జ్ఞానమున సూచించినట్టయినది. కర సాదముబకు కగణములలో 
రేచితస్వస్తీశములున్నను మజణల వానిని భరతీముని వేరుగా చెప్పు 
టలో సీ భావమే యున్నది. ఈ అంగహారములో కూర్పదగు కరణ 
ములన్నియు శేచితీ స్వస్తిక విధానములతోడనే యుండ వలయును. . 
వతఃస్వస్తి కాదులలో కరపాద శేచనము లేనందున దాని నిచట 
స౭(గావ్యాము? (స యూజ్యముగ భావించుట లేదు. కొంద రంగ 

పరివర్వ్శన (క్రమమున వతుఃస్వస్పికమున గూడ నేచిత ముండుట 
నంగీకరించుచు దానిని గూడ నిందు కూర్చు చున్నారు, 

హస్తృ పాదములకు స్యసి,కమును ేచితమును వై చి(క్యాను 
సారమును నాచరింపగా స్వస్నిక కేచితాదికరణములను ఈ యంగ 
హోరమున నిరూకించుట యయినదడి.  మటజలనా విధానవంున నె 

అతుిటిత విధానమున పాస్త పాదములకు ఉలేపణమును సంపాదింప 
వలసి యున్నది. కావున చేయే కరణమునం దీ యుకే పణము కలదో 

యాయా కరణములను భరతుడు సూచించను. అవి దండపాదాదులు 
వినిత్రో “ఉవ్వృత్త” మను నామైక చేశ 9 వాణమున ఉొరూద్వ్యృత్తే ము 
కూడ సూచితమయినది. ఆ కరణము సమాకశ్షీ ప, కరణముల మధ్యలో 
చేరి యుండుటచే నదియు నిచట గృహీతీము [జాయ సేనాపతి “ఊరూ 
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ద్భృక్తాడ్వినాకృతం ] అని యనియు అభినవాడరమున దాని నంగీక 
రించను. ఆ ఉఊరూదర( తేమును కర మావర్తింప జేసి యాచరించుట 
యుక్తము. తుదకు కటిచ్చిన్న కరణము కూడ కూర్చవలెను. 

ఇట్టీ అంగహోర విషయమున విస్కరముగా నింత చెప్పుట 
యావశ్యక మయినది. 

౨౪ రేచితః 

ధండవృళ్చిక వై శాభాక్షిపార్గ స్వస్తి కాదికం 

షడ్విధం రేచితం వక్షఃస్వస్పికం గరుడప్పతం 

సర్పితం స్థలితోన్మ త్తే పసర్పితవివర్తి తే 

వినివృత్న వివృత్తార్థ మత్త ల్లి వ్యంసి తాన్యధ 8౫౫ 

లోలితం వృషభ|కీడం భుజంగాంచితనూపురే 

తలసంఘట్టి తా భిఖ్యం మయూరలలితాభిధం 

రేచితాదిని కుట్టాఖ్యం భుజంగ్మతస్త రెచితం 

స్ ళా సరా శ » ఇత్యేతాని న ఫత్తృత్వా కరగ్తాని చతుర్హ్వపి 

దిబ్బు ఖేషు యధాశోభం య ధాబుద్ద్ధి యధారుచి ౭౬౦ 

మధ్యే మధ్యే ప్రియ ౦జానః శోభార్గం చ[కమండలఅ 

ఉరోమండలకం కురాకద్య[త (పధమదిజ్య్ము ఖే 

కటిచ్చిన్నాభిధానే చ సోయం రేచిత ఇవ్యతే 

కుతోయం మునినానుక ప్రపంచ ఇతి చేచ్చృణు 
అణి 

రేచితం కరణం కుర్యాదితి యన్మునిరబవీత్ రేల ౫ 

క్వచిదేచితసంజ్ఞం తత్ కరణం నహి దృశ్యతే 

అతస్తత్క-రణం వాచ్యం యద్యదేచితహన్న వత్ 

యదత్వాక్షవవై శాఖపూర్వకే కేచితే పునః 

ఆహా కీరి ధరాచార్యన దృవేన్నాతి పేశలం 
అనాలో అణాల 

కరణ। పంచవింళత్యా రచితో రేచితో భిధః 8౭0 

విచితుభేదనంకీర్లో యతో ఒన్య(త విశేష్యతే. 
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౨౪. రేచిత ము, 

ఈ ేచి తాంగహోరమున పీథధానముగా నిరువదియెని మిది 

కరణములు కలను. ఇవీ వావ నామములు. 

స్వ స్తీక రేచిత-- అర్హ శే చిత-వతః స్వ _స్లిః 

ఉన్నత్తే-ఆ వీ ప్త రేచిత-అర్ధమ గల్లి 

రేచకనికుట్టకా-భుజంగ త) స్త శేచిత-నూజ్రుర 

వె కాఖనేచిత-భుజంగాంచిత - దండ గేచిత 

వృళ్చిగ రేచిత-వ్యంసిత -వివృ ల్లీ 

వినివృ త్తీ-వివ_ర్రితగ--గరుడప్రుత 

నుయూరలలిత -సర్సిత క- స్థలిత 

ప ఏసర్సితక-తల సంఘట్టిత-వృవ భీడిళ 

లోలితే-చకమండలాఉరోమండల 

కటెచ్చిశన్నములుూ 

ఈ ఇగువదియెనివింది కరణములలో తుదకు చెప్పిన ఉరో 
ముండల కటిచ్చిన్నములు సర్వాంగ హోర సాధారణముగా సం(సా ప్తము 

లయిన కరణములు, చక్రఫమండల కరణానునునది మ ధ్యేమ ధ్యేశో భా 
ర్హమై (ప్రయోగింపదగినది. శేచితా స్వభావ సవాజముగా జెప్పదగిన 
కోరణము నిరువదిమయైదు. నయే కరణములలో "ేచినమున్నవో ఆయా 
కరణముల నన్నిటి నీ యంగహారమున పయోాగింప వలెనన్న 
నియమానుసారముగా నిభినవగుస్తు డీ విధముగా కరణముల కను 
మును అభినవ భారతిలో నికోశించెను. 

స ర్వ్యాధారమున శేచితాంగహారమున నుండదగు గరగ 
ముల నభినవగుస్పడు నిరూపించిన విధమున నె జాయ సేనాపతి నిళూవీం 
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భుజంగ(త స్తే చిత -చ[క మండలా ఉరోమండల 

క టెచ్చిన్న ములు. 

అభినవు డంగీక్రరించి నిరూపించిన విధమున నివియు నిరువది 

మైకుకలవు. శోభార్ధమె చక్రమండల మున్నది. తుదకాయోజిత 
ములు కావలయు ఉరోమండల కటిచ్చిన్నము లున్నవి, మొత్తము 

వానివలె నివియు నిరువదియెనిమిది యయినవి. జేచితపదఫఘటితము 

లయిన కరణములను జూాయన ముందుగా కరవాగ్చుటలో (ప యాగిం-చు 

టిలో నాచిత్వము ఛావించియుండును. 

ఈ యంగహోర స్వరూప రచనములో జాయన యిట్లు 

నిరూపించెను. ఈ యంగవోరము నందు దండ శేచి కాది భుజంగ(త్ర_స్హ 

శేచితము వణకు గల పంచవింశతి కరణములను ఒక పర్యాయము 

(పయోగించునడి. నాలుగు దిబ్ముఖములఅదును యభధానోభము యధా 

బుద్ధి యధారుచి (పయోగించునది. శో భాసంపాదనమున కై కరణము 

నకు కరణమునకు మధ్యలో చక్రమండల కరణమును (పయోగింప 

వలెను. చక్రమండలకరణ కరణము విశిష్టశోభను సంపాదింపగలదు, 

కటిచ్చిన్న కరణాచరణ యోగ్యమయిన పమ దిబ్బుఖమున ఉరో 
మండలకరణము కూర్చునలెను. ఇ ట్లిది శేచితాంగహార మగును. 

భరతుడు శేచి తాంగహార నిరూపణమున వి_స్ఫృతముగా 
(పలిపాదన మొనరింప'లేదు. విత రాంగహారములకంటు నించె కరణ 

ములధికముగా నున్నవి. దీనిని భరతుడు వి స్తరముగా జెప్పవలసినడె, 
కాని దీని పపంచితీ మునరింపలేదు. ఇఆదు హేతు వేమి? 

ఇది వినవలయు. హేతువు “చేచితం కరణకు రాత్ ” అని 

ముని యనెను. శేచిత మను కరణ మాూచరింవవలయునని తదర్గము. 

నూటయొనిమిది కరణములను భనతుడె నియాకించెను. వానిలో కేచిత 
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చెను. కాని అభినవ (క్రమమువేరు. జాయన (క్రమము వేరు ఇత రాంగ 

పోరములలో నంతట భర తాభినవామోదముతో నున్న కరణ (క్రమ 

మునె జాయన స్వీకరించి నిరూవించెను. ఈ రేచితాంగహోరమున 

భరతు డుండదగు కరణముల నామముల నుళ్లేఖంచలేదు. నాట్యవిదు 

లభఘ్యాహింపదగునని యట యభ్య్యూవామునకు వలసిన నూచనము 

లిచ్చను. ఆ నూచ నానుసారమున అభినవు డభ్య్యూహించి కరణములకు 

నియశకమమును నిరూనిం చెను, జాయన నియతపిరణములను న్వీక 

రించెనే గాని కరణముల కి మమును స్వీకరింప లేదు, జాయనయు 

(వయో క్త కావున (ప్రయోగములో తాననుసరించిన కరణ(క్రమము 

వోభాసంపాదకముగ నుండుటను గుర్తించి యుండును. భరతుడు ఈ 

అంగహోరములో తుదకుండదగు కరణములను వాచా చెప్పెను గావున 

జాయన ఉరోమండల కటిచ్చిన్న ములను [క్రమమున జెప్పెను జాయన 

ఈ అంగహారమున నుండదగిన కరణముల (క్రమము నీ విథముగా 

నిరూపిం చెను. అన్యుల న్య(క్ర మము ననుసంధానించుకొనుటను జాయన 

అంగీకరింప గలడు. అభినవుడు అంగీగరంఫడని నా భావము. జాయన 

సూచించిన కరణము లిెట్టున్న ని. 

దండ శేచిత-..వృశ్చిక కేచిత-వై ఇా ఖ శేచిత 

ఆశీ ప్ర ళచిత-లఅర్హ నేచిత-స్వ సిక రేచిత 

వతఃస్వ _స్తికాగరుడస్తుత -సర్చిత క 

స్టలితి-ఉన్న శ్ర-(పసర్పితక 

నివ_ర్రితగ--వినివృ త్త-వివృ తే 

అర్జమ _ేల్లి-వ్యంసిత _లోలితము 

నృవభ (క్రీడి త-భు జంగాం చి త-నూపుర 

తల సంఘట్టిత-మయయూరల లిత- రే చక నికుట్టక 
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మను జేరు కల కరణములేదు. కావున తదర్గము నీ విధముగా 

శ్రామిఎఒనలసి యున్నది, ఏయీ గరణమున శేచితహుస,ము కలదో 

ఆయా శరణ మిచట గోేచితీ కరణ పదమున (గహీంప వలసి యున్న ది. 

అట్టు 'కెచిత వాస్తములు గల కరణములు ఇరువదియయి దున్నవి. 

వానినిచట ఈ ఆంగ హో రాంగములుగా నిరూపీంచితివి, ఇసి యభినవు 

డనెను, 

కీసధ రాచార్యుడు. ఇచటి కేచిత్ పదమున అశ్నిప్ప 

శీచిశము నై ఇాఖ “శేచితము సంగ్రావ్య మని భావించెను, అది 

సుందరముగా లేదు. హస్త రేచిశములు కల కరణము లనేకము ౫ ౦డగా 

నా రెండిటిని మా(తము గహించుటలో నౌాచిశ్యముః లేదు, 

ఇ ట్రిరువదియయిదు కరణముల సంకలనమున రేచితాంగ 

జార నుండుట నిహాపిత మయినది. ఈ కరణము నానా విధములగు 

భీదములతో గూడి కొని యిట్లురమ్యముగా నున్నది. అందువలననే 

అంగవోరములలో నిది విశేవ విశిష్టమని భావింప దగియున్నది. 

దీని విచిత తావి శేవమును తదభిజ్ఞులు కీర్హించిరి. భరత నిరూపణము 

ననే దీని విశిష్టత స్పష్టమగుచున్నది. 

ఈ అంగసోర విషయమున అభినవగుప్తుని ఛావసారము 

నిట్లు గుగించుట యుక్తము. 
{wi 

హస్తమున శేచిత మొనర్చి పార్ళ్యమునకు దెచ్చి "చిత 

మునర్పనవలెను మజల నటే విధమున గాతిము నమన మొనరించి 

శీచిగ మొనర్పవ లెను. రేచిత కరణ మొనర్చవ లెను. ఉరోమండ 

లము కటిచ్చిన్న మూ చరింనతెను. ఇది యంతయు శేచిత మను 

నంగహోశరమున నుండదగును అనుట భరతుని మూలము. ఇందు 
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కరణమున శె అంగ ప ర్యాయమున (పయోగముంకనని అభినవభావమె 

యుండును. భుజంగ (తాసిత కరణమునకు భుజంగ (త స్తెేచిత కరణ 

మునకు సన్నిహీత సంబంధమున్న ౦దున జూయన రెండు నంగప ర్యాయ 

వ) యోగ యోగ్యము లని భావించుటయు యు కృము. అనంతరము 

పూ ర్యాంగహారములలోవలె ఆక్షీ స్తకాద్శితయ ముండును, తుదినున్న 

కటిచ్చిన్న కరణమున మాత్రము లతావా సముక్కటి పర్యాయ 

మున (ప్రయోగము పొందును. *పర్యాయేణ ఏకోల తాహస్త్యః” అని 

అభినవుడు. జాయన శెండు ల తొహాస్తృములు ప ర్యాయమున పయో 

జ్యము లని భావించెను. ఇట్టిద విష్కంభా సస్ఫృ తాంగ హార మగును, 

౨౬. అలా తః 

విధాయ స్వస్తికం యత్ర వ్యంసితం ద్విః సమాచరేత్ 

అ సంతరమలాతాఖ్యమూర్హ్వజాను నికుంచితం 

అధార్హసూచివిక్షిప్తముద్వృత్తాషప్ప కే తతః 

కరిహన్న౦ కటిచ్చిన్నమలాతో౬సౌ నిగద్యతే. ౭౮౦ 

౨౬. అ లాత ము, 

దీనిలో సీ కరణము లున్నవి. స్వస్తిక కరణము వ్యంసితము 

మటల, వ్యంసితీము అలాతకము ఉోస్ట్య జానువు నికుంచితీోము అర్హ 

సూచి విశ్నీప్తము, ఇ ట్లివి పంజెండు కరణములు, మొదట స్వస్తిక 

మాచరించి వ్యంసిత కరణములు రెండు (పయోగింపపలసి యున్నది. 

గావున వాసి మధ్యలో స్వస్పిగమును కూర్చువలెనని అభిననుని 

నిశ్లేశము. దీనితో కరణ (తయోదశ॥ మిందు ప)యోజ్య మగును. 

స్వస్పిక శరణ మాచరించి “వ్యంసితె చక రాసన అని 

భరతు డనిన విథమున రెండు వ్యంసితేము లాచరింప వలెను, అచటి 

ద్భనచన మిందు నిదానము. ఫునఃశబ్దమును నిదానము. స్వస్పిశ న్యవ 

ఛానమున వ్యంసితమునకు ద్విఃప్రయోగము. చెప్పినట్లయినది. ఇక 
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వరుసగా ఆలాతీకము ఊర్ల జాన ను సికాంచితము ఆర్హసూచి విక్షీపృము 

ప) యోజ్యములు, ఆక్షిప, పాద నూంశ్రీ పవా స్త మాక్సి ప్తగాతిము 

క్ల ఉద్వ్రశ్న కరణము కగిహస్త్పృము క టిచ్చిన్నము నుండగా నిది 

అలాత కాంగహోర మయినది. 

వలి. ఊ ద్వ తః 

నూపురాఖ్యమధాంగాభ్యాం భుజంగాందితకం తతః 

గృ(ధావలినకం పశ్చాద్విక్షప్తాద్వృత్త యోర్యయం 

ఏకేనాంగేన కృతెషతత్సరేణాపి సమాచరేత్ 

సూచినావు నితందాఖ్య లశావృశక్చిక సంజ్ఞితం 

కటిచ్చిన్నాధిధానం చ యతోకన్స ఇష్యతే. ౭2లా ౫ 

౨౭, ఊ ద్వా త్త ము, 

ఇం దీ కరణము లున్నవి, నూపుర పాదము భుజంగాంచిత 

కము గృ(థావలీనకము విశ్సీ_స్తము ఉగ్భ్భ తము సూచీ పాదము నితం 

బము ల తావృశళ్చిశము కటిచ్చిన్న ము సని తొమ్మిది కరణములు, వీని 

యోాజనములో కొంత విశేషము కలదు. (పధమమున నూపుర పాద 

మాచరింప వలెను. సన్యవామవా_స్తములు పిలంబితములుగా నుండ , 

వె నని భరగే సచస మున్నది. సవ్యవామగ)వాణమున పర్యా 

యశః పీయోగింపవలె నని హృన్తములన్న ద్వివచనమున యాగ 

పద్య మూవశ్యగ మని సూచిత మగును, కావున భుజంగ తాసితము 

భుజంగాంచినిము గృ(థావలీనకములు నుండదగునని సూచితము. 

జాయపతి భుజంగ(తొసిత ముండుట చెప్పలేదు. అభినవుడు చెప్పెను... 

అనంతరము విఖ్నీప్రము ఉద్భ త్రము (పయోజ్యము కానలెను. ఈ, 

నికీ ప్తమును ఒక యంగమున నాచరించి యికేరాంగమున గూడ 

నాచరించునది. ఇ ట్రంగములచే పర్యాయ[క్రమమున నాచరించుటచే 
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యోగవివే ప ముండును, గావున త దనుసంధానమున ౨ యుద్వ్భృ త్తీము 

నాచరించునది. _ వీన్నుట తి9క్రపరివ_ర్తనమున బద్ధదారీవిధానమున 

నూచికరణము నితంబకరణము నాచరణీయము. తుదకు ల తానృశ్చి 

కము కటిచ్చిన్న ము కూర్చునది. అఫప్బుడది ఉద్వ్భృ తంగ హారము. 

౨౮, అర నికుట కః 
౧ ల 

నూపు రాఖ్యవివృత్తాభ్యే నికుట్టార్గనికుట్టకే 

రేచకాది నికుట్టాఖ్యం పార్శ్వపూర్వనికుట్లకం 

ఆర్డ రే చి తకా భిఖ్యం వళ్చాద్వ ృళ్చిక కుట్టితం 

అతః పరమురఃపూర్వం మండలం కరిహ_స్తకం 

కటిచ్చిన్నం చ యత్ర స్యాదయ్ మర్ధనికుట్టకః ౭౯ాం 

శిరా అరనికుటకము. 
ధి యట 

దీనిలో నూపుర పాదము వివృ త్తేము నికుట్టకము అర్లనికు 

ట్రక కరణము, రేచకనికుట్టితము, పార్శ్వ నికట్టకము, అర్ధ రెచితకము, 

వృశ్చికకుట్టితము, ఉరోమండలము, కరిహ_స్తము, కటిచ్చిన్నము అను 

పదునొకండు కరణము లుండును, (ప్రథమముగా తి)కవలనము కల 

నూపుర పాద మొనరింపవలెను. వీమ్మట (దు తాన్నేపమును పాడాను 

వా స్పమును (తికపరివర్తనమును భరతుడు సూచించినందున డానిచే 

సూచితమగు వివృత కరణ మొనరింపవలెను. హస్రపాదాశ్షే పము 

(తికవివ ర్తనము హా_స్తేేచనము వివృతిము నందున్నది. అనంతరము 

కరపాద నికుట్ట్ల నమును భరతుడు సూచించెను, కానున కరపాద' నికు 

ట్రికము కల కరణములను ([గహింపవలె నని అభినవభారతి చెప్పినది. 

తదనుసారమున నికుట్ట కార్ల నికుట్టక చక కుట్టితపాద నికుట్ట కార్థ 

శేచిత వృశ్చిక కుట్లిత ములు (గా హ్యములు (ప యోజ్యములు నగును. 

అనంతరము పూర్వమువ లె ఉదోమండలాది (తికముండును. ఇట్టిదిది 
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అర్ల నికుట్టి తాంగహోరము. ఈ అంగహారము భరత వేదమున చివరి 
అంగహోరముగా నిరూవితీ్ మయినది. 

౨౯, ఉదటితః 
ఖు 6 

కృత్వా నికుట్టకం యస్మిన్ ఉఊఉరోమండలమాచరేత్ 

నితంబకరిహనాఖ్యకటిచ్చిన్నాని చ క్రమాత్ 

తముద్దట్టితనామానమంగహారం ప్రచక్షతే 

ఎరా దడ గ్ ట్టి త ము. 

వీనిలో నికుట్ద్టకము ఉరోమండలము నితంబము కరివా స్తము 

కటెచ్చిన్నము నను నయిదు కరణములు కలవు, విధమమున నికు 
ట్రక్ కరణము (పయోగింప వలెను, ఈ కరణమును భరతుడు కరము 
పాదము ఉ ద్వెష్టి తాపవిద్ధముగా నుండుటగా నీ లక్షణమున సూచించి 

నందున, అదే విధమున వామ పార్శగమున గూడ నికుట్టకము కూడి 
యుండవలయు ననుటచే నీ నికుట్రక మును ప ర్యాయశః అంగ ద్యయ 

మున (ప్రయోగింవ వలసి యున్న దని అభినవుడు సూచించెను. అది 

భావ([గ్రావ్యూ మని జాయపతి చెప్పలేదు. విమ్ముట పూ ర్వాంగహార 
ములలో వలె ఉరోమండలాదు లుండుట ఆవశ్యకము, సభ్యాసముచిత 

మును. ఇట్టిదిది ఉద్దట్టి తాంశహోర మగును, 

80. వృళశ్చికాప సృ తః 

లతావృశ్చికమాధాయ విదధీత నికుంచితం 

మత్తల్యధ నితంబాఖ్యం కరిహ_న్హమతః పరం ౭౯౫ 

కటిచ్చిన్నం చ య(తాయం వృశ్చికాపసృత స్మృతః 

నితంబమపహాయాత వదంతి భమరం పరే, 

౩౦. వృళకికాపసృత ము. 

దీనిలో ల తావృశ్చికము నికుంచితము మత్తల్లి నితంబము 

కరిహా స్తము క టిచ్చిన్నము అను కరణషట్క- ముండును, ఈ అంగ 



౪౬రా నృ త్తరిత్నాపలీ 
శశీ 

హోరమున నుండదగిన కిరణములను భరతుడు క్రియా ద్యారమున 
సూచింజెను. వాని నభినవుకువివరిం ఇను, జాయ సేనాపతి నిరూసీం ఇను. 

“వృశ్చికం చరణం కృత్యా ల తాఖ్యం హ_స్తమేవ చ 
తమేవ చ కరం భూయో నాసాగ్రో సన్నికుంచయెత్ 
త మేవో చ్వేష్టితం కతా నితంబం పరివ గ్రయేత్ ” 

అని భరత వేదములోని రీతి వృశ్చిక చరణము ల తాహస్తము లతా 
వృశ్చిక కరణమున నుండు గావున నడి యిచట (పథమ (పయోజ్యము 
ఆవా_స్తము నాసాగమున నున్న నికుంచితకరణము (పయోజ్యము, 
అది యు బ్వేష్టిత మగుట మ త్తల్లి కరణమున నుండుటచే నడి (వ యోజ్య 
మగును. ఇటుపై నితంబ కరిహూ స్త కటిచ్చిన్న ములు పూర్వమున బె 
'యోజనీయములు, కొందరు నితంబమును విడనాడి యచట భ్రమర 
కరణముండుటను చెప్పిరి. ఇట్టిదిది వృళ్చశాపసృ తాంగహారము. 

౩౧. న్వస్తికరేచితః 

యత కుర్వీత వై శాఖరేచితాభిఖ్యవృశ్చి కే 
స్యాదర్థని కుట్టాఖ్యకర్మ పర్యాయశః కృతః 
కటిచ్చిన్నం లతాహ_స్తయుతం స్వ స్తికరేచితే ౮౦౧ 

3౧. న్వస్తికరేచిత ము, 

ఈ అంగ హోరములో వై శాఖ శేచితము వృళ్చికలేచితము 
మణుల వె శాఖలేచితము వృశ్చిక శేచితము, అర్జనికుట్టకము కటి 
చ్భిన్నము నని ఆరు కరణము లున్నవి. మొదట వాస్తపాద లేచ 
నము కల వై శాఖలేచితము పశ యోజ్యము. పిమ్మట వృశ్చిక "లేచి 
తము. “పున స్తే నై వ యోగేనో అని భరత వచనముండుటచే వె శాఖ 
చేచ్చిత్ర వృశ్చిక శేచితములను మజుల నాచరించుట యు క్రము. అనం 
తరము నికుట్టక కరణమును సవ్యాపసవ్య విభానమున పర్యాయశః 
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ఆచరింపన లెను. అనంతరము 'నామదశ్షీణ కృత ము యిన లతావాస్త 

ములు నృ గహ సములు (న నగా కములు, తుదకు కరి చ్చిన్న ముం 

దును. ఇ ట్రిది స్వస్తిక గేచి తాంగ హోర మయినది. 

కన పరివృత్తకరేచితః 

కృత్వా యత నితంభాఖ్యం తతః స్వ స్తికరేచితం 

విశ్షిపొక్షి ప్రకాభిఖ్యం లతావృక్చికనంజ్ఞకం 

ఊన్మ త్తకరిహస్తాభ్యే భుజంగ (తాసితాభిధం 

అక్షప్తకం నితంబం చేత్యేనాని పరివృ త్ర్య చ 
భమ దేణ ద కుర్వీత పరొజ్ముఖతయా స్థితః ౮౧౦౫ 

తధా పార్మ్యముఖ॥ కు ర్యాత్చార్స్య్వాంతరముఖ న్తధా 

కరిహ న్తకటిచ్చిన్నే తతః వృధతుదిజ్ముఖః 

ఆంగహారా మయాఖ్యాళాః సరివృ త్రకరేచితే 

శం. పరివృ త్త కరేచిత ము. 

దీనిలో బదుగొగండు కరణము లున్నవ్ః నితంబము 

స్వస్నిక రీచితము. విఖీల్వాక్నీస్తకము, ల తొవృళ్చికము, ఉన్న తే ము, 

కరివాస్కము, భుజంగ (కొసిగేను ఆశ్నీప కము నితంబము, కరిహాస్తము 

కటిచ్చిన్నము ననీ, ఏవి ఈోాజనదున విశేవము కలదు. కరములను 

ఇిరముపె నుంచుట కల నితీంట కరణనును (పథధమముగా (వయా 

గంప వలెను. కరములు స్వస్తిక విచ్యుతేను లగుట కల స్వస్పిక్ 

శీచికము. గెండవది సవ్యవాస్తృమును గా(క్రమును నమన మొనరించి 

శేచిక మొసనించుట. కల విఖ్రీస్వాటీస్త కరణము మూడవది. లతా 

వాస్తముల నోనరిల చుట కల ల శావృశ్చికము నాల్గవది. వయః స్థితీ 

వాసము కీచిగమగుట కల ఉన్నత కరణ నుయిదవది. అనంతర 

మారవది గరివాస్త ము, వీడవది భుజంగ తొసితము, అక్ష ప్మేకరణ 

మెనిమిదవది. నితంబకరణము ౫ మ్మీద వది. ఇటీ కరణములను 



౪౭౦ నృ త్తరత్నావలిీ 

పరివర్తనమున ప రాబ్బుఖముగా నుండి (భమర విధానమున నాచరింప 

వలెను, వీనిని పార్మ్యముఖముగా నాచకంప వలెను. పార్మ్య్య్వాంతర 

ముఖముగా నాచరింప వలెను. అనంతరము కరి హస్త కటిచ్చిన్న 

ములను పథమ దిజ్భుఖ ముగా నుండి యాచరింప వలెను, అంగ 

హోరము లన్నిటి యందును కరిహ స్త కటిచ్చిన్నములను చివరి రెండు 

కరణములు కాక మిగిలిన కరణముల నన్నిటిని వర్తన మొనరింప 

దగును. వాని నన్నిటిని చతుర్దిజ్శుఖము లందు ప్ళోయోగించి చివరి 

కర ణద్యయమును, సమ్ముఖముగా నుండి (పయోగింప వలెను, 

ఇట్లు విధముగా పరివృత్తేక శేచితేము నిరూపిత మయినది. ఇది యిట్లు 

నిరూవితము కాగా నిష్పటి కీ చ్వా(త్రింశ దంగవోరములు నిళూవిత్ ము 

లయినట్లు భావింప వలయును. సర్వాంగహారములను సె నిట్లు నిరూ 
పించితిని. భరత్ ఖా వానుసారమున అభినవగుప్త భావానుసారమున 

వీని నిట్లు విశదముగా నిరూవించితినని భావము. భరతుడు సంకీర్ణ 

ముగా జెప్పగా నే నసంకీర్ల్షమునా తాలమాన రీతి ననునరించి చెప్పితి 
నని, నా మెక దేశమున నున్న వానిని విశదముగా నిరూవీంచితి 

నని తాత్పర్యము, 

అంగహారాణామనం౦త శా, 

క్రమవ్యుత్కమతో యోగాత్ కరణ రితరేతరం er 
ఏతేషామంగహారాణామన్తు నూనమనంతతా ౮౧౧ 

తధాపి జనితానేతాన్మ్క_రణర్మి|తనంధిభిః 

వళ్యన్ దృష్టఫలాధిక్యమూచే పరిమితాన్మునిః 

ఇప్పటికి ముప్పదిరెం డంగహోరములు  నిహూవీతము, 
లయినవి. ఇవియిన్ని అనికాదు. ఇవియెన్ని కాని కావచ్చును, వాని 

సంఖ్యానము శక్యము కాదు. అంగహారములలో కొన్ని కరణములు 

వరుసగా నిరూపితము లయినవి. అట్టి (కమయోగమున గలుగు 
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నంగహారములు కొన్ని యిచట నిరూవిశము లయినవి. వీనిని 
వ్యు్యత్కుమమున నాడ ఘార్చవచ్చును. అప్పుడు మరికొన్ని అంగ 

వోరములు గొలుసును, కదణమూల వరన్సర సం?.౦ధమున నంగ వశము 

లనంతీము లగును, పరస్పరము సంగగేము లయిన సంథానము గల 

కరణములచే నుత్ప్చన్నము లయిన అంగపహారములను ముని ముప్పది 

రెండని పరివుశ ముగా జెప్పెను... గరణమునగు గరణమునగు శేగిన 

సముచిత సంబంధమును భానించి అట్టి మిశశసంభికల సంధిమ్మితతగల 

పిరణముల నె “చప్పి అవికల అంగపహోరముణని మునివెప్పగా నివి 

ముప్పది రేండయినవి. ఇంగనిప్ దృష గలను లయిన అంగహోరముటు. 

అదృష్ట ఫలములయిన అంగపహారము తెన్ని యో కలను. ఈ నీరూ 

పించిన అంగ హారములు దృష్టఫలములు అధిక ముగాను పరంజనాత్న 

నములు అని యనుటయ కాని ముప్పది “రెండినుట పరిగణనము కాదు, 

విని యందు దృస్యఫల మధికముగా నుండుట భావించి భరతముని 
వీనిని మ్యాణ'మె ఇసప్పెను. 

కరణస౦ఖ్య యా అంగహోరని య మః 

అల్లో అ శ్ గాప్ న్ ల్లో అనో బో విష్కంభావనృళి న్మ త్తస్థలి తా హో ఒవసర్చిత। 

మదాద్విలనితాహ్వుశ్చా స ప్తభిః కర తై ర్మతాః 

సూచీదిడా 5 గొఖ్యవిష్క్మంభవరిచ్చిన్నావరాఏితాః లాలస 

ఉద్వ్య్భృ "తసహితాశ్చతే నవభీః వరికీ రిశ్రాః 
అటో దః అనో 

కరోణై స్తు చతుస్సంఖై కర్భవేత్స్వ స్తకరేచితః 

విద్యుద్భాంతవరావృ త్తవృళ్చికాక్చానస్ళతాభిధాః 

షట్సంఖై్యః పంచవింశత్యా భవేదాక్ష వ్రరేచితః 

“వె శాఖరేచితాలాతపరివృ తకరేచితాః రాం (ys అట్ 

అర్ధపూర్వని కట్టశ్చర్యురేరా దళభిః పునః 

ఉఊదట్లితావవిడాఖ్యో సంచధిః వరికీ రినొ 
షం (టు (లు అలాల 



రి ఎలి నృత్త్సరత్నాచలీ 

స్తిరహస్తాఖ్యపర్య స్త్వమత్తా (క్రీడాభిధాస్త్రయః 

భవంతి దళభి స్ప్వష్టావింశత్యా రేచితః స్మృతః 

నంభాాంతః పంచదశభిః శేషా_న్వ్వష్టాభిరీరితాః రావ 

కరణద్వితయావృత్వా షడ్మీః స్వ స్తికరేచితః 

ద్వయోరావృ త్తితః న ప్రవింశత్యాక్షి వ్రరేచితః 

మతాక్రీడేఒధికం చెకం భమరాభ్యాసతో మతం 

వ్యంసి తార్భద్వయాభాాసాన్నవభిక్బావనర్చితః 

ద్వయో రభ్యానతః పార్మ్వన్వస్తికో దళభిః స్మృతః ౮౩౦ 

(పయోదశభిరుద్వ తే ద్వయావృత్త్యాధికం ద్వయం 

ద్వితయాభ్యానతో ఒష్టాభి ద్విద్యుద్భాాంతాభిధో భవేత్ 
వ్యంసితావృ త్తకం త్వేకమధికం స్యాదలాతకే 

అ౦గహారఠరనియమ ము, 

అయా అంగహారముల సరూప నిగూవణములో నేయే 

కరణము లుండునో యిదివరలో నాయా స్థలములలో స్పష్టముగనె 

(పతిపాదిత మయినది. అంగహారములలో నన్నిట కరణము. లేకవిధ 

మున నుండను. నియత సంఖ్యతో నుండను. వయేఅంగహోరమున నెన్ని 

యెన్ని కరణము లులడునో యీ (పఘట్రమున విశదమగును. ఎన్ని 

కరణము లుండు నదియు నంగహార వ్యాఖ్యారంభమున సూచిత 

మయినది. లతుణకారుడు నిరూవించిన కరణముల ెక్కింపగా 

కరణసంఖ్య నిశ్చితముగా “తెలియును, అయినను ఉక్రార్ధసం(గహా 

ముగా నిచట కరణ నియమము నూచిగమగును. నిరూవీతములలో 

కనిపయాంశములను పృథక్క-రించి చూపుటయు నిచటి భావము. 

౧. ఈ అంగహారములలో స కరణము లుండుట సమ్మతము, 

వివ్యంభము-అపసృకము-ఉన్భ_తేము 

స్థలితము-అవసగ్సితేము-మదవిలసితేము 



60] ఆం౦ంగహాఠరములు ౪౭3 

౨9 ఈ అంగవహారములలో తొమ్మిది కరణము బుండుట పరికీ_ర్లీత 

మయినది. 

సూచీ విద్ధ ము-పీమృ.ంభముూ-పరిచ్చిన్న ము 

అప రాజితీము-ఉదగ త్రము. 

వ ఈ అంగపహారములో నాలుగు కరణము లుండుట సమ్మతము. 

స్య సిక రేచితీము 

ర, ఈ అంగపహారములలో నాలుగు కరణము లుండుట అభీష్టము. 

నిద్యు_ద్భాంత ము -పరాన్ఫ గ్ ము వృశ్చికము-అపసృత 

౫. ఈ అంగహోరములో ఇరువదిఐదు కరణ ములుండుట అభీష్టము. 

ఆశీ పరేచితము 

ఇఒ, ఈ అంగవోరనులలో సదునొకంతు కరణము లుండును, 

స ఇాఖరేచితము-అలాకతము-పరి వృ త్తక "లేచితము 
అగ నికుటము. 

4 OR 

2 ఈ అంగజళాోరములలో ఐదు కరణము లుండును, 

ఉద్హట్టిశ ము- అపవిద్ధముం 

అ. శ అంగ౫గవశళంర ములలో పది కరణము లుండును. 

ఉస్థిరవా_స్తము- పర్య స్తముామ కౌ క్రీడము 

క ఈ అంగహారములో ఇరువదిఎనిమిడి కరణము లుండును, 

"తీచిత ము. 

౧౦. ఈ అంగహోరములో పదునై దు కరణము లుండును, 

సం భాంతము, 

౧౧ ఈ అంగవోరములలో ఎనిమిది కరణము లుండును, 



CER నృ త్తరశత్నావలీ 

స్వస్పిక “రేచితాంగహారమునందు  శెండు_ కరణముల 

నావర్శింప చేయగా సరూప నేల్పడును. "మొదటి నాల్గుకరణములు 

కూడి ఇం దారు కరణము అయినవి. ఆత్షిస్ప రేచితమున రెండు 

కరణములు అవృత్సి పొండ 1 ౨౫-౨౫౨౭ కరణము లయినవి. 

మ త్రాక్రిడ మను అంగపహోర మున (భొమరకరణ మానృత్తేము కాగా 

నొకటి యధికమె ౧౧ కరణము బయినవి. అపఫసగ్చిత మను నంగ 

జోరము వ్యంసిత కరణా వృగ్మి నలన ౯” గరణములు కలదగును. 

పాఠర్గ్వస్వస్పిక్ రరణామున రెండు కరణము లావృత్తే ము లగును, 

అందు పది కరణము లుంగును. నిద్యు_ద్భాంతిమున రెండు గకగణము 

లావృ_త్తము లగును. అలాత కాంగహోరమున న్యంసి తీ గరణ మూావృ 

త్తము కాగా నొకటి యధిగ మగును. ఆయా అంగపహాోరము లందలి 

కరణముల సంభఖ్యానించి చెప్పుట వానివాని విశివ్లతాసూచకము. 

మాన తాలాదిీవి శే షాః 

ద్విగుడై క్ల్విగుడై స్త దెజ్జిరా రఖ్య కరణాష్టకాత్ 

దతురసమాణాః స్యురంగహోరాః (వకీ ర్తితాః ౮౩౫ 

షట్కా-దారభ్య కదితా? త్యశమానాస్తధాలిరై ః 

న్యూనత్వం దృశ్యతే యత (పోక్తనంథ్యాను కుతచిత్ 

కుర్వీత పూరణం తస్య కి]యాధ్యాసేన కుతచిత్ 

ఆధిక్యం దృశ్యతే యత (పో క్తనంఖ్యాతిలంఘనాత్ 

త(త కాలకలాయత్యా సంధానాత్సమతాం నయేల్ vo 

మాన తాలాది విశేషములు. 

ఎనిమిది కరణములు గల అంగహారనులు, అంతకన్న 

నధికముగా కరణములు కల అంగపహోరములు కొన్నికలవు, కొన్ని 

కరణములను ద్విగుణ మొనరింపగా నట్టి అంగహారములు కలుగును. 



అ౦గహారములు భ8 ౫ 

కరణాఫ్లకము కరణపోడళకము కల అంగవహారము లున్నవి. కరణా 
పైకము నుండి యధికముగా కరణములు కల అంగ హారములన్ని యు 
చతుర శ తాలమూనమున నుండు నవి యని (పశీర్తితము లయినవి. 
ఆరు మొదలుగా కరణములు కల అంగహోరములు త9(శమానమున 
నుండు నవి యన నృత్తే విదు లనిరి, ఎచటనేని కొన్ని క్రరణములలో 
న్య్యూనత్వము గోచగించు నేని పూగణ 'మొునర్ప దగును ఒకొక 
కరణ కి యను అవృత్తే ముచేసిన-చో (కియా భ్యాస మొనరించినచో 
నటి పూరణము లభించును, కొన్ని యంగపహారములలో నిరూవీత 
సంఖ్యాతి ఆంఘనమున ఆధిక్యము గోచరించునేని అచట తాల 
విధానానుఫం థఫానముిున సమతమును సంపాడింవ వలెను, అభినవ 
గుప్త పదాను సంభానమున సీ విషయ మిదివరలో నిరూవీతము. 
(పకృతమును పరిమిశముగా నిరూశితో మయినది. అభినవోన్నీల 

నమున్న గాని భారతగుప్తము విశదము కాదనుట (పత్యంశమునను 
స్పష్ట మగుచునే యున్నది. 

ఆ౦గహారన౦ఖ్యానియమ। 

ఆనంతతాంగహారాణాం కరణానాం వికల్సనాత్ 

కధ'ం ధ్వా త్రింశ దు ద్దిషా ఇతి చేచ్చణ కధ్యతే 

అంగాని పూర్వరంగన్య ద్విధా భిన్నాని షోడశ 

తేషు పప్రత్యేకమేకన్య _పయోగాత్కేచిదూచిగే 

ఆనే చతనృణాం తత్స నర్రకీనాం (పవేశతః లా౪౫ 

పిండీరేచకనంభూతం న్యాసాపన్యానకై సృహ 

పృతి|వయోగమష్షన్ఫురితి ద్వ్యాళి9ంశకంజగు: 

వింశతిర్లీతకాంగాని చతుర్భిరధికాని చ 

ఆసారికాని చత్వారి వర్ధ మానక హేతవః? 

వను (త్రివిధమేకై వ పాణికేతి పరే విదుః ౮౫౦ 



౪2౬ నృ తరళ్నావలిీ 

[బ్రహ్మణో గీతివై చిత్యాత్ ద్వ్యాతి9ంశచ్చేతి కేదన 

వయం తు శివయోరిషాః దృషాదృషభలపృదాః 
లట అ *బ 

మ హేశ్వరేణ గదితా ఇయంత ఇతి చక్ష్మ హే 

అ౦గహారఠర స౦వ్యానియమ ము, 

అంగహోర నిగూపణారం భములో అంగహారముల సంఖ్యా 

విషయమున నానా భావములు వ్యాఖ్యానములో నిభూవితముల యినవి. 

వానినిచట సంగహించి నిరూవించుట యా నశ్య కము, అంగపోర 

సంఖ్యా నియమమున మొదట నిచట పశ్నమున్నంది. ఆ (పశ్న 

సమాధాన రూపముగా నానావాదుల వాదములు తుదకు జూయసేనా 

వతి నిశ్చితభావము నిందు నిరూవీతక మయిశది. ఈ సర్వభావ 

వ్యూహమునకు (శ్రీమదభినవగుప్త పాదదర్శన మె మూలనిదానము, 

ఆయా అంగహారములలో నాయా కరణము లుండుట 

నిరూకితమె, కొన్ని కరణము లుండగా కొన్ని అంగ్నహోరములు (వతి 

పాదితము లయినవి. మజికొన్ని కరణము లుండగా మటీికొన్ని అంగ 

హోరములు కలుగ వచ్చునుగదా! కరణముల వికల్పనమున అంగ 

పోరము లనంత సంఖ్యాకములు కావచ్చునుగడా! అంగహోరములలో 

కొన్ని కరణము లావృ _త్సీములగుటయు నున్నది. అట్ట యావ్న త్తి 

విధానమును గూడ అంగహారములలో నాయోజితము చేయవచ్చును 

కదా! (త్య తాలమానమున పోడశకరణములే కలుగు నననేల? 

ఇంకను గలుగవచ్చును. అన్లు చతురశ) తాల మానమున గలుగ 

వచ్చును. ౧౦౮ కరణముల యోూజనావశేషమున నెన్ని యేని అంగ 

హోరము లుదయింప వచ్చును, ద్యాత్రింశ దంగహోరముతె యని 

యన నేల? భరతుడు ముప్పుదిరెం డంగహారములనే వల ఉబ్దేళిం చెను? 
ఇందలి భావమేమి), 



అంగహారములు ౪౭౭ 

ఇట్టి పిశ్న ముదయింపగా నీ సమాధానమును ధారణ 

“మొనరింసవలసి యున్నది. “ఇతిచేచ్చ్చణు!” ఇ ట్లందువేని నిది 

పనుము!. అని (శ్రీ జాయనసేనాపతి యిచట వివిధవాదములను పతి 

పాదించిను, తన భావమును చెప్పెను, 

కొంద రి ట్లందురు, పూర్వరంగ మునకు సంబంధించినవిగా 

పదునారంగములు నిచూపీశము లయినపి, అవి నెండు విధములుగా 

నయి ముస్ఫదిరెం డగుచున్న వి. ఒకక యంగమున కొక్కాక 

అంగపోరము ప) యోగించుట యను నియమమున నంగహోరములును 

ముప్పదిరెం డగుచున్నవ్, 

కొందరి ఛావ మో విధమున నున్నది. నర్తకీమణులు నలు 

గురు పవేశింతురు. నలుగురును పిండి రేచక, న్యాస, అపన్యాసక 

ములను విశేవములతో (ప్రయోగింపగా నొకొ-క (ప్రయోగమున 

పదునారు అంగహారము లగును. (త్యశ చతుర విధానమున 

ద్వాతి)ంశ దంగపవారము లయినవి. 

కొంద రిట్లందురు. గీత కాంగములు 9్రరువదినాతుగు. 

అసారితములు నాలుగు. ఈ ఆసారితీములు వర్లమానక సేతునులు. 

వస్తువు మూడు విధములు. ప్రాణిక ఏక పికారముు మొత్తము 

ముప్పది రెండు. విని యనుసారమున అంగ హారములును ముప్పది రెం 

డయినని. 
" 

కొంద రీ విధమున నందురు. బహ్మగీతి వె చిశ్యమున 

నివి యిన్ని యయినవి, ఇ టిన్ని భావము లంగపహోరముల విషయ 

మున నూచించిరి. ఇంకను కొందరు ఆయా సంబంధ సంఖ్యానమున 

చ్య్వా(తింశ_త్తము నుపపన్నము చేయుటకు. తమతమ భావములన్నో 

నిరూసీంప వచ్చును కాసి; 



౪౭౮ నృ _త్తరత్నావలీ 

మేము అంగహోరముల నిమయమున నిట్టి భావముతో 
నున్నారము. ఈ నిరూపితములయిన అం) హారములె ఉమామౌహీ 
శుల కభీప్టములు, ఇవియె దృష్టాదృప్ట ఫల పదములు. ఏనినే మహే 
ఫుడు నిరూవించినాడు. మహేశ నిమావిశములగు వీనిచే త్రండున్ర 

భరతునకు బోధించినాడు. భరతుడు నికూావించిన వానినే మే మిందు 
నిరూపించినాము. ఇవి ముప్పది రెండె అనియే మేమును జప్పుదుము. 

మ_త్తస్టలితనం[భాంతభమరాలీఢశోభితం 
ప్యధాల్లక్షైంగహారాణామిదముద్యాననన్ని భం ౮ ౫౫ 

ఉద్యాన సమానముగా నీ అంగహారముల లతణము నిశా 
పిత మయినది. ఉద్యానముస మే, ==నుది-చిన స్పలతిజాతొటువడిన, 
సం(ఫాంత==(భమణము వొంగిన భి ఏవురములచే నాలీఢము'లై 
యుద్యానము శో ధాయుక్కముగ నున్నది. నుత న్థలితము, సం(భాం 
తము, (భమరము, ఆలీథము అను అంగహాోరములణేసీ లతణము 
శోభితమై యున్నదని పూర్వమువ ల భావరమ్యతను భావించునది. 

రేచకన్వ రూపం. 
సాదహ న్తకటీగ్రీవా రేచకాంశ్చతురో బు,వే 
ఉభయోళగధ వై కన్య పాదస్య ధరణీత లే 

ఆ(ాంతం గమనం పాస్టేరంగుష్టాగ్యున్య దాన్వితం 

నమనోన్నమనై రంతర్పహిశ్చురణ రేచదకః 
త్వరితం హంసపక్షన్య భఇమణం హన్తరేచకః we 
హస్తన్య కేచిద్భాషంతే విరలవ్యసృశతాంగు లేః 

కట్యాః సమంతతో భ్యాంతిః కధ్యతే కటిరేదకః 
శిరోవినమనా(ద్భాంతిః గీంవాయాః కంత రేచకః 

రేచకన్వరూసము 

కర ణాంగపహారముల నిరూపణ సనంగముత చీచకములను 
జెప్పవలసి యున్నది. రేచకములను నవి నాలుగు గలను. ఇవి 



శద కములు ౪౭౯ 

కరణములగ: అంగ హోారగములక, నుపకగింప గలను. మొదటిది పాద 

“ఏదగము, ెండవదడి వాస గేచగము, మూడవది కటిరీచశము, 

నాగనది A తాకీ దకము. ఈస"*బగప గే వసముల నిచటనిరూవింతు ము, 

“ఇందు పొదములగు గాని సుగ పొదమునకు గాని భూతీలమున 

నిరంతరము గమన ముండుట్క ఈ గమనము పార్షి భాగమునకు 
ద్ 

అంగుస్టా UU గాగ మునకు సంబంధించి యుండుట, పార్టి భాగమునకు 

ర 

అంగుష్టా(౫ భాగమునకు అంతఃబహీిః నమనము ఉన్న మనము సాద 

శేచకమన దగును. హాస లేచన మో విధముగా నుండును. హంసపతు, 

గూపముగా నున్న వాస్త్పృము నకు త్వరితముగా (భ్రమణ ముండుట 

చలన ముండుట వాస్త రేచకముు, విరలములు విసృృతములు నయిన 

(వేళులు కల వాస్తమునకు త్వరిత చలనము వాస్త శేచనమని 

సొందరు భావించిరి. కటి "రేచిత మిట్లుండును. కొటి భాగమునకు 

అంతట (భనుణ ముండుట కటిశేచితము. (వారేచన మీ విధమున 

నుండును, శిరోవినమనము వలన గలుగు (భమణ ముండుట గీివా 

కీశనము,. ఇదియే కంఠెేచగనము. ఇ ట్రీ నాలుగు విధములయిన 

శీచిత విధానములను గుర్తింప వలెను, 

పాఠాంతరవిధే స్ట్వేనం లక్షణం పఠ్యతే యధా 

శేచికాఖ్యః పృధగ్భావే వలనే దాభిధీయతే ౮౬౫ 

ఉ ద్వాహనాత్పృథధగ్భావాచ్చల నొచ్చాపి రేచకః 

పార్మా్యాత్సార్మాానుగమనం న్థలితెః న్లలితెరతై 

వివిధె శవ పాదస్య పాదరేదక ఊచ్యతే 
La] 

తికస్యోద్వ ర్రనం చైవ కటీదలనమేవ చ 
తధాపనర్పణం చైవ కటి రేదక ఊచ్యతే 

ఉద్వర్తనం పరిశ్షేపో విక్షేవః వరివర్తనం 



౪లాం 

యిప్పటి కీ నాలుగు శేచితములు నిరూవితము లయినవి. శేచకముల 

నృత్సరత్నావ లీ 

వినర్పణం చ హ_స్తన్య హ స్పరేచక ఊచ్యలే 

ఉద్వాహనం సన్నమనం పార్మా్యత్సార్శ్యంచ నంగతిః 

భ్రమణం చేతి విజ్లేయో గ్రీవాయా రేచకో బుధైః 

“తతో యే తండునా (పోక్త్రాన్వుంగహారా మహాత్మనా ౮౭౫ 

తాన్యః కరణసంయు కాన్ వ్యాఖ్యాస్యామి సరేచకాన్ి” 

ఇతి వ్యాహిరతో నూనమేవమన్వే మునేర్మతాః 

కరణ రంగహారై శ్చ సహితా ఏవ రేచకాః 

పుతేణ చ మునేరేత[తో క్షం తుంబురుణా యధా 

“అంగహారాదిమధ్యాంతకరణా రేచకాన్విదుః” రారాం 

“పాదరేచక ఏకః స్యాత్” ఇత్యాదే సంఖ్యయో క్రయా 

అపి కేవలవై శాఖపృభృతి స్థాన కస్టితె 

(వయ కాః పుణ్యసంప త్తిహేకవో రేదకా ఇమే 

నియమేన భవంతీతి నూనం మునిరనూచంపత్ 

“రెచకై రంగహారై శ్చ నృత్యంతం వీక్ష్య శంకరం” ౮౮౫ 

ఇత్యాపి (బువతా స్పష్టం తదేవ మునినా కృతం 

ఇతి రాజూధిరాజగణపతి దేవ 

గజసాధనిక జాయ సేనాపతి 

విరచి తాయాం నృత్త ర త్నా వల్యాం 

కరణాంగ హారవి వేచనం 

నామ చతుక్టో ధ్యాయః 

భరత [గంధము నందలి చక్ర విధానములను అనుసరించి. 
sh 

నిరూవించుటలో భరత నాట్య వేదము నందు పాఠాంతరము కలదు, 
తదనుసారమున నీ నాలుగు శేచకముల నిచట నిరూపీంతుము. ఇవి. 
పాఠాంతర రూపములని భావించుట వలన అభినవగు పడును వ్యాఖ్యా i 



61] రేచక ములు ఖరాం 

వివృతి నిణూవింస లేదు. ఇచట నిరూవితము లయిన “లీచి తాఖ్యప 
మొదలగు పదిపంక్కులు భరతుని (గంధము నండలివి. వీని భావ మి 
విధముగా (గావ్యాము, 

పృథగ్భావముతో-- వేరుగా నుండుటలో చుట్టు కొొనుటలతో 

వలనములో (తిపుటలో తేచిగపడము నుపయోగింతురు, ఉత్చా 
హాము కనిగి యుంకుట నలసను, పృథక్ స్థితి కలనగుట వలనను, 

చలన వలనములు గ బిగియుండుట వలనను అవయవముల విన్యాస 

విశ్నేపమును గేచకము అనుట యు గ్లముగనె యున్న ది. 

పొద కేచక ములో పాదముల వివిధములగు ' సంచలనము 
లుండును. స్టిల్ చలిత పదములణో స0క్క_పవ )క్కలకు గమనము 
చేయుట పొద “చక మగును. వివిధములగు పదవిన్యాస ములు చితి 
సచిత్ర ముగ నుండును, అందుకొన్న విన్యా సములు స్టలితీములు. పద 

ముల గగ) పొటందు గోచరించును, కొన్ని విన్యాసములు చలిత 
ములతో కదలికలతగో నుండును, ఇట్టి నిన్యాసములతో పొర్గ్య పార్శ్య 
ములక జరుగుట గమించుట సాద రేచిత మని పరిభాషీత మయినది 

కటిరీేచకము మరి యొకటి. ఇందు తిఏక ముద్వర్శిత 
మగును తీగ మన్నది సృష్టమున పీతుదు భాగపార్గ్యము, వృష 
పీఠము తిగుగాుళ్లు పకుట యిందుండును, కటి వలిత మగుట యుండును, 
గటిపటను మనునది నియతమయిన మెలికగా నడుము వంపుసొంపు 
మీదు ల తి)ప్పుటలతో క శిసంచలనములతో జరుగుళ్ళుండుట కటి 

'బీచక మగును, 

హాస రేచకము మూడవది. హస్తాగముగా జెప్పదగిన 
వాసము నిచట హస్తపదమున గుర్తింవవచ్చును. వాస్తమజసకు 
సంబంధంచిన అమిదు విజ్నేపము లిచట ముఖ్యములు.. .. వెంయదటేథి 



౪రాఎి నృత్తరత్నావలీ 

యుద్వర్హనము. వాస్తమును బోర్షించుట వెల్లకిల వేయుట లను;వి 
వరుసలతో గూడిన వర్తనములతో నుండవలెను పరిశో పము 
రెండవది, హస్తము నటునిటు విదల్చుట, విసరుట దీని స్వరూపము. 
మూడవది, విశేపము వేగ క్రియతో దూరము విదల్చ్బుట, నాబ్లకది 

వరివర్వృనము, నానాస్ట్రతీకముల యిన హస్తవిన్యాసముల మార్చు, 

అయిదవది విసర్పణము, విసర్బణము (పసర్పణము నొకటి నక 
స్థానమున నుండుట గాక స్టానాంతరమునకు జరుగుట, ఇట్లు పహూస్తృము 

నానా విశ్యాసములు కలదగుట హస్త లేచకము, 

గ9వా రేచకము కంఠ శేచకము నాల్గవది. (గీవాశేచకమున 
ఉద్వాహన మనునది యొకటి యున్నది. ఇది కంఠళభారణ స్టీతిని 
నూచించు కయ. మరి యొకటి సన్నమనము. వంగియుండుట. 
మెడవంపులో నిది యున్నది. మెడ వంపు లనేశవీధములు, ముందు 
వెనుకలకు సన్నము అగుట సార్భ్యములకు సన్నత మగుట ఇంకను 
సవ్యమపసవ్యముగా మెడను (త్రిపుట, ఇట్టివి గీవాక్రియలు, ఈ 
(శ్రీయలుండుట (గీవాశేచకము. ఈ విన్యాస విలాసముల ననుసరించి 
నాల్లురేచకములనో గుర్తింపవ లెను, 

ఈ చెప్పిన శేచక చతుష్టయము పాఠాంతరముగా 
నున్నది. అయినను లోకాదరము పొంది యుండుటచే నిందును 

“తతో యే తండువా (వోతొన్యం౦ంగపహో రా మహాత్మనా 
తాన్ వః కరణసంయు క్వాన్ వ్యాఖ్యా స్వామి స లేచ క్రాన్”) 

అను సీ శ్లోకము భరతనాట్య వేదమున నున్నది. దీని, 
భావమిదివరలో నిహాకిత మయినను పకృ్ళశి సంగతకై యిట్లు భావ 
నీయము, భరత (ప్రయోగము చూచిన పివు శ్రట భువ నేశ్వరుడు తండువును 

| 



రేచకములు ౪౮౩ 

పిలిచి “భరతున కంగవోరముల (ప్రయోగము చెప్పుము.” అనినాడు. 

“అనంతరము తండువు భరతునకు (వయోగ మువ చేశించినాడు, 

ఈ విషయమును భరతు జా తేయాది మునులకు తెలియచెపష్పూచు 

నిట నెను, 

“మవాత్సుడగు తండువు శివకథ నానంతరము వ అంగ 

వోరములను నిరూక్షించెనో, వానిసి కరణ సంయుక్కములు సశేచక 

ములు నగు వానిని మోకు వ్యాఖ్యానింతును. ” అని యనిన భరతముని 

భావము నిట్లు [గహీంప వలెను, శేచకములు కరణములతో అంగ 

వారములలో కూడియుండున చె ఇవి అంగహోరములకన్న కరణముల 

కన్న వేరుగా కలవు, ఇదియే మునివుతేము. మునిపుతు)డగు 

గుంబురువును ఇట్టుచెప్పెను.  “అంగహోరాది మధ్యాంతకర లై? 

లేచ శాన్విదుః )” _అంగపోరముల  ఆరంభమున మధ్య భాగమున 

అంతిను భాగమున నుండదగు కరణములతో నేచకములు కూడీ 

యుండును, ఇక్సై వీనిని గుర్చించిరి. ఇన్లై తుంబురువు ననుటచే 

. కరణాంగ వోర ములక న్న శేచక్రములు వేరుగా నున్నవనుట ప్శ ద 

నుయినది. కాగా, “రేచకములు వేరుగా నిణాషణీయములు. అవి 

నాలుగు. వీనిని ముదట నిచ్చేళించితిమి. భరత గ్రంధములో వాని 

పాగాండర ముండుటబే నవియు నాదర పాతశ్రములుగా నుండుట 

చే సగూవించితిమి. 

ఇచట నొశ వివయము సంగాఎవ్యాము. చేచకముల 

జాన ప్పటే అభినవ భారతిలో ' * అంగపహారాభిధానాత్తు కరవై 

భీత కాన్విదుః' అను తుంబురు ' వాక్యము నిభూవీత మయి్వివది. 

ఆసాఠరము సరియగు సర్గ మిచ్చునది గా లేదని జాయ సేనాపతి 

సూచించిన పాఠమె స్పష్టార్థ నిరూపక మని గుర్మించునది. 



౪లా౪ నృత్సరళ్నావ లీ 

“ పాదచేచ? ఏకః స్వాత్ ౫ అనిభరతుకు శేచక్షకధనావ 
భ్ 

సరమున ననెను, ఆగ్లోఃమిట్రున్న ది. 

“ పాద చేచక నక; స్యాత్ ద్వతీయః నిన్ దక? 

కర లేచకస్తృృతీయస్తు చతుర్దః కంఠ శేచకః ”' 

పొద రేచకము మొదటిది. ద్వితీయ ము గటి చేచకరము, 

కటిశేచకము తృతీయము. చతుర్లము కంఠ గేచగము. ఇందు భరతుడు 
“ఏకః ద్యితీయః తృతీయ; చతుర్ధ?” అని సంఖ్యను నిరూవీం *నుం 

ఇట్లు సంబ్యానిరూ పణమున నిట్లు భావము సం(గాహ్యాము కాగలదు. 

ఈ రేచకములను వేరుగా గై శాఖమండలాగి స్థానకము లందుండి 
పియోగింప వలెను, అట్లు (పయు కము అయిన ఈ చేచకములు 

నియతముగా పుణ్య సంప ర్తి "హేతువు లగును, అని మున దీన సూచిం 

చెను. ఈ చేచగములు నై శాఖ రేచికమను కరణమున సంగృహీతము 
లగుటనుగూడ భరతుడు సూచించె నని ఆభినవు డనెను, శోచకములు 

కరణాంగహో రాఎతిర్ఫూతేము లయినను ఇట్లు వీని ని(కేశించుట “పృధ 
గద్భృష్టార్ధ తాఖ్యాపనార్లం” వేరుగా పీనికి అద్భప్టార్ణత యున్న దని 
ఖ్యాపనము చేయుట కే యగును. ఈ ోచకములు నుకుమారగీత 
వాడ్య(పభానమయిన (పయోగమున (పయోగింపదగి యున్నవి. ఇ 

ట్రే శే చక్రములు పుణ్యసంప ర్తి హేతువులు. 

ఈ యంశమును భరతుడు స్థలా౭తీరమున గూడ సూచించి 

నాడు. శేచకములలో నంగపహారములతో నర్తన మొంనరించు గంగ 

రుని చూచి సుకుమార (ప్రయోగమున నర్తన మొనరించు గార్ 
చేవిని చాచి నందిభదాదులు  పీరభచాదులు విండీబంధములు 
నాచరించిరి. మహేశ్వర చరితీమును వారా విధమున (పయోగించిరి. 
మహేశ్వర చరితము నిట్లు (పయోగించు నారు (పయోగింవ జేయు 



శేదకము లు అధో 

వారును సర్వపాప ఏళుగాత్నులై గివతోగము పొందుదురు. ఇది 

యంతయు భగగ ఖావమ?ః, ఈ భా వార్ల ౫"రము “ణ్ వక ఫలు పాణ 

సంప శ్రి హేగు పులు” అనుటను విశనము "చేయుచున్నవి, ఇటినది 

సగ్యమిాశ్వ సగితోవ శారి. ఈ అభిపాాయమె ముని కభిష్టమనుట 

సం(గాహ్యాము, 

ఈ నృ_గ్గవిధి నాగ వ సాన ముగ న్న విలతు ణము 

అభినయ నిధోనమున సాశ్రా తర కల్పము నవాట్యగూ పట్ లేదు. 

ఈ అభినయవిధిలో చతుగ్వి ధాభినయ చరా? ము నేకు. ఎస భావముల 

(సాధాన్యమున జీదు. నర శీ వృద్ది ఇగ సరించి గీత చాద్యన్భ ర్స్ 
cen 

ములకు యభేష్టముగా (సాధార మః మును 

నృశ్ర5 త్నావలి వ్యాఖ్యానము సాహి తీ వల్ల భాఇ్యాన ను 

కరణాంగచో+ రవి వేదనను: అను 

చతు ధ్ భా చు మ 



౨ఎ౨మయన్తూబభిక 

దేశీస్థానకకరణ భృమరీలక్ష ణము 

౧. డేకీనిరూవణము...దేశీలక ణము _ దేశీనిరూవణావశ్యకత-నృ త్త 
రత్నావలీ రచన ౬ కలివర్ణ నిర్దేశము - కాకశీయమహోరాజ (శ్రీ గణపతిదేవ 

వర్ణనము. 

౨. [తయోవింశతి ౨౩ దేశీస్థానకములు _ సమపొదాదులు -- 

ద్వాత్రింశత్ ౩౨ ఊలత్లుతికరణములు అంచితభేదములు*-- కర్తర్యంచి 

శాదులు-ఇందు మతభఖేదము _. అలగభేదములు _కూర్మాలగాదులు - లోహడీ 

భేదములు -దర్పసరణాదులు - తృయోదళ ౧౩ దేశీ భమరులు - అంత|ర్భమరి 

మొదలగునవి. కేవల సంకీర్షభ్యమరీభేదములు-వాని (పన్తారము-జాయన 

గీత రళ్నావలీ గ్రంథములో వి స్తరణము, 

షష్థా ధ్యాయము. 

౧. నుతంగ(ప్రో క్రములయిన షోడశ ౧౬ దేశీపొదములు -- సతి 

కాదులు = జుష్టావింశతి ౨రా పొటమబణులు - ఊరుద్వయ తాడితాదులు = 

లంమితవృతి లంఫి శాంతము లు. 

ఎ, దేశీదారీవిశేషములు - భూచారీ - ఆకాశచారీ విశేషములు = 

షడింకతి ఊట దేశీదారులు - షోడశ ౬ ఆకాశచారులు = నమనథాదుల, 

ఇందు మతభేదము = చిద్దాదులు, 1. 
| me 

2 | న. 
స? 

౩. షట్బ్పత్వారింళశత్ * ౬ జేశీలాస్యాంగములు -సౌస్టవాదులు- -ఖకస్టతా. 

మర్యాద..స్థా సనా రేఖాదులు--న ర్త రనమున మూడు గతులు-(దుతమధ్యవి లంబిత 

ములు = సద్ధసంకీర్ణ భేదములు ఏకవింగతి ౨౧ సంకీర్ణ గతులు = పగతులలో 



li 

నితర కతాలవి శేషములు..ఏకనరాది గతులు-స 

రములు - గతుల లానుంతత, 

కపూర్వములుకాగా భేదాంత 
ర నో వ 

స ప్త మా ధ్యా యము. 

౨. నృత్యారంభయోగ్యతిధులు _ రంగభూమి-నాట్యశళిక్షారంభమున 
వి ఘ్నేశ్వరాదిపూజ __ ? బపద్దతి _ ?₹ిక్షయోగ్యకన్య = కన్యానేపధ్యము -- 
శీక్షోపకరణము - దండికాలక్షణము - దండికోపయోగము _ అభ్యాన(కమము 
అభ్యాసమున గోచరించు నృ త్తరహస్యములు - పొటసి ద్ధి. 

పద్దతి - మతంగముని బృహద్దేశీవిశేషము ._ వాద్యవర్రతిలో ని బద్ధ చిత్ర 
భేదములు-నమహ నర్రీతి = నర్తకీవ్యవేశము -పుటిఅము _ శుష్క వాద్య ము. 
యోజఖండయతి మొదలగునవి _ తాలవాద్యములతో పాటములు - గీతము. 
లయచ్చేదము —_ ఆవృత్తి. 

౨. భావపొధాన్యము - కరానుసా ౨ - వ్యష్షిమనోభావరీతి _. వాద్య 
G 

౩. చిత్ఫ వద్ధతి-గీత సంబంధము_దేశీనృ త్త భేదములు.పేరణి-- 
పేరణి లక్షణము... నహాయలు-వారి హృవేశముసంచ ౫ "పీరణాంగములు... 
నృ్తకై వారఘర్హ రాదులు--ఘర్షరమున ౬ పాటభేదములు-పేరణాంగము 
వికటముగీతము.... 

౪ సేరణివద్ధతి -నమహన్తవాదనము-_యతిరిగో ణీ_శుష్క వాద్యము 
ప్రవేశము నర్తనము...కై వాఠాలాపము--ఘర్హ రము గజ్జెలు పొదచాలనము- 
అంతరాదులు-గీతో చితయ తి వాదనము...ఘర్థ రీ వాదనము..ఆభోగగా న ము 
గజర వాదన ము--వికటన ర్వన ము..అన్య(వబంధము ల (ప్రయోగము... 

౫. దేశీ పద్ధతిఆతో ద్యమేలనము..నమహస్తాదులు-న ర్తకి రంగప,) 
వేశము-ముఖ వాద్యము_పుష్బాంజలి-కాంన్యతాల ని షేధము_తగినతాలరీ తులు 
(సేంఖణవద్దతి_యేంకారాదు లు... (పేఖణన ర్ర్షనలక్ష ణము... సూచన ర్హనము ఖు 
శుద్దసాలగ భేదము లు_నవ డా ప్రబంధము ఎన రన[పకారములు..తదు చిత 
సవ ౭ తొఅములు- 

చ్ 

ఒక, రాసకన ర్తృనము-చతుర్విధబంధము -పిండీ (పభృుతులు-పాాతనం 
ఖ్య-నే వధ్యము-వృ వేశము-పాాతప్రాళస్త్యవర్హనము _ రాసకోచితగీతము _ 



గీతార్రానినయము.న ర్రనమున[పవేశనిర్గమాడి విశేషములు ౬. చర్చలీన ర్హనము 

ర కీనంఖ 3. చందం లము దండసాన 

మున నొమరిచ్చువికాదిధారణము-. దద రది దిశన పిసయు _వండమేలనము 

నాట్యరాసకము--దండరాసకము--స 

సకలవా వ్యవదబంధముల యు కత 
స అలాటి 

4. ివపియన ర్లనము ౬. వాద్యనేపద్యములు- హత్యల? వభ క్షత... 

నారీనరులపాతఇత... గానము శివపరమగుట  దోత్సవక ర్రవ్యము-చింతున 
త్రము-చింతు గానము .చిత్తున ద్రనము ... కందుకన ర్తనము-- గతులు _ వాద్య 
వృబంధములు....కంచుకవర్డనము...ధాండి కన్ఫ త్త ము... 

లా, వివిధరూపరుశతాద్యనుకారము...హాన్యపాఫయత._._వి నోదఫల ము... 

ఘటినణీనృ_త్తము_చందాలన ర్తకి-గానములుకిరాతరూపళివస్తుతివరములగుట- 

వాద్యవాదనవి శేషములు-గత్యాదివి శేషము -పురుషుడును వృయోగింపవచ్చు 
ననుట 

౯. బహురూవనృ త్రము. గ్యామ్యతాని షేధము-కోలాటన ర్రన ము... 
గడమైనృ త్తము--దుష్క రత.చిత్రగోండలి.. కుండలీనృ త్తమ . నర్తకల్క 

అము... వౌద్యబ్భందము. -గాయకబ్బందము...సంపదాయము._. బృందన౦ఖ్యంా 

పందవివళ... = త్తమోత్త్రమాదులు-కోలాహ లము = ఉత్సవాదులలో ఉపయో 

గము-గాళ్ళవాదకసంభఖ్య.--రంగ మంటపము... తివిధత-.నాట్యమండపవర్షనము 

నభొాపతి..సభ్యగుణములు, 
శీ 

తో 

శో వ ష్ట మా థా యి ము. 

౧. స్యషుకాలము.-సధాపతిసమాగమసన వర్షనము--నారీజన ము--దీ ప 
సృత్యము--నవరివారనబావతి.. మంత్రిపురోహిళాదులు - బృంద విన్యాస ము... 

సన్కు వాద్యువాదన మున ర్తరీప్యవేశము... యవనికాచతుష్టయము  తద్దారిణీ 
వర్గసమి.వారి అప సనరణముపత్యపసరణము.న ర రకీన సమ్మానము లా బంద 

సమ్మానము.. -కవినహృదయ సమ్మానము, 

గ9ంధథిసనమా సి, 
అానాటే 


